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XXVI Encontro Brasileiro de Psicologia e Medicina 

Comportamental e II Encontro Cultural de 

Estudantes de Análise do Comportamento 

ANÁLISE COMPORTAMENTAL DO DIREITO: LEIS, CONTINGÊNCIAS E METACONTINGÊNCIAS

Maria Lidia Ferreira LiMa 1

1 CENSUPEG - CENtro SUl-BraSilEiro dE PESqUiSa, ExtENSão E PóS-GradUação

Resumo

Introdução e Objetivo
Skinner (1953) estabeleceu a existência de diversas agências de controle social, entre elas governo, por meio de leis e decretos. desde então, os 
Analistas do Comportamento vem lentamente refletindo e analisando as contingências envolvidas em leis e outros decretos governamentais, a 
fim de compreender a função de tais mecanismos de controle na sociedade. Com esse panorama em mente, este trabalho teve o objetivo fazer 
uma revisão de literatura sobre quais leis e decretos foram analisados funcionalmente e fazer uma discussão com base nos resultados gerais 
encontrados nas análises.

Métodos
Para isso, buscou-se em bancos de dados de revistas da área, utilizando o Google Acadêmico como principal ferramenta de coleta. Definiu-se 
como palavras chaves: leis, contingências e metacontingências.

Resultados e Discussão
Como resultado, encontrou-se 256 artigos e dissertações. Para uma última parte, foram selecionados apenas os trabalhos que tivessem como 
objetivo a análise funcional de leis e decretos governamentais, restando 16 artigos e dissertações. Encontrou-se análises de leis envolvendo tanto 
contingências quanto metacontingências, sendo as a primeira unidade referente à análise da lei sobre a pessoa individualmente e a segunda so-
bre o grupo e a cultura. nas contingências, observa-se uma interação entre organismo e ambiente, por meio de três fatores: estímulo anteceden-
te, comportamento e consequência. nesse paradigma, o comportamento do indivíduo é mais ou menos provável de acordo com a consequência 
que ele obtém ao emiti-lo. Nas metacontingências, um grupo de pessoas se comporta a fim de produzir um resultado comum. As leis são uma 
forma de controle da agência governamental, geralmente exercida por meio da punição, seja pela ausência de comportamentos adequados ou 
pela emissão de comportamentos inadequados. Assim como também existem leis que reforçam ou incentivam comportamentos adequados, por 
exemplo, fazer a declaração de renda com antecedência que gera um bônus para o contribuinte.

Palavras-chaves: legislação, comportamento, judiciário

INTERPRETAÇÃO ANALíTICO-COMPORTAMENTAL DO fEMINISMO COMO UMA PRÁTICA CULTURAL

Stephani Vicentini andrade 1, Bruna da SiLVa pereira 1, ViniciuS SantoS Ferreira 1

1 UFMS - UNivErSidadE FEdEral dE Mato GroSSo do SUl

Resumo

O feminismo é um movimento teórico e político, que visa à igualdade de gênero, e segundo a literatura, a análise do comportamento pode ser 
uma ferramenta metodológica útil para lidar com os problemas colocados por ele. O objetivo desta pesquisa é sugerir algumas possibilidades de 
interpretação e contribuição do feminismo, a partir da análise do comportamento. Foi feito uma revisão sistemática das duas áreas, para depois 
estabelecer um diálogo entre elas, na tentativa de entender alguns conceitos e contribuir com algumas intervenções. Propomos compreender o 
feminismo como uma prática cultural, mais especificadamente como uma metacontingência. Uma metacontingência corresponde à seleção cul-
tural, ou seja, estamos falando do terceiro nível de seleção cultural, proposto inicialmente por Skinner. nesse sentido, o feminismo, ou melhor, os 
feminismos, poderiam ser vistos como um conjunto de práticas entrelaçadas de mulheres que se organizam na forma de OnGs, coletivos, grupos 
de internet, entre outros, e realizam práticas diversas. Portanto, cada um desses grupos formam metacontingências que se relacionam em uma 
teia. Além disso, propomos compreender o governo e a ciência como agências de controle que oferecem contingências de suporte para manter 
as contingências entrelaçadas do feminismo. A partir dessas análises destacamos possíveis contribuições para mudanças nas práticas culturais. 
Esta pesquisa tem uma relevância social, por ser um assunto pertinente atualmente que necessita de atenção e de métodos mais eficazes para 
alcançar seus objetivos, e uma relevância téorica, por acrescentar questões sociais relevantes nos estudos de análise do comportamento.

Palavras-chaves: feminismo, análise do comportamento, metacontingência, terceiro nível de seleção cultural, contingências de suporte
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LEAGUE Of LEGENDS E O CICLO VICIOSO DO jOGAR “COMPULSIVO” NO AMBIENTE VIRTUAL

danieLa YuMi Koga 1, caroLina Laurenti 1,2

1 UEM - UNivErSidadE EStadUal dE MariNGá, 2 UEl - UNivErSidadE EStadUal dE loNdriNa

Resumo

Introdução e Objetivo
A noção de “jogar compulsivo” tem sido invocada para explicar a dependência dos indivíduos dos jogos virtuais, sugerindo que um impulso 
incontrolável seria a causa do comportamento de jogar. destoando dessa interpretação internalista, a Análise do Comportamento parte de 
uma explicação contextual do “jogar compulsivo”, por meio da análise funcional das variáveis antecedentes e consequentes que mantêm esse 
comportamento. Considerando esses aspectos, foi realizada uma pesquisa de natureza empírico-exploratória na forma de estudo de caso, com 
o objetivo de investigar as contingências do comportamento de jogar no ambiente virtual.

Métodos
Participaram três voluntários do sexo masculino, maiores de dezoito anos, que jogavam diariamente, em média, quatro horas ininterruptas o 
jogo League of Legends. As informações foram obtidas por meio de entrevistas semiestruturadas individuais e observação direta do comporta-
mento.

Resultados e Discussão
A análise funcional mostrou que o jogar no ambiente virtual inicialmente era um comportamento de fuga-esquiva de eventos aversivos presentes 
no contexto não-virtual. Contudo, o jogar virtual também passou a produzir reforçadores positivos, advindos tanto dos próprios esquemas de 
reforçamento (contínuo e intermitente) presentes no jogo quanto das interações sociais estabelecidas nesse contexto. Assim, os participantes 
passavam mais tempo interagindo no contexto virtual e restringiam seu grupo social às pessoas que também jogavam. Essa relação entre o 
ambiente virtual e não-virtual criou um ciclo vicioso; “vicioso”, pois, quanto mais tempo os participantes passavam jogando no ambiente virtual, 
mais eram punidos por pessoas do ambiente não-virtual e, com isso, buscavam fugir ou se esquivar no contexto virtual dos eventos aversivos 
advindos das relações sociais no ambiente não-virtual. Assim, a frequência com que os participantes jogam League of Legends não é devido a um 
impulso que existe no interior de cada um deles, mas é produto das contingências de reforçamento.

Palavras-chaves: análise do comportamento, ciclo vicioso, jogos virtuais

A APRESENTAÇÃO DA ANÁLISE DO COMPORTAMENTO E DO BEhAVIORISMO EM LIVROS DE PSICOLOGIA SOCIAL

aManda gonçaLVeS 1, diego ZíLio 1

1 UFES - UNivErSidadE FEdEral do ESPirito SaNto 

Resumo

Introdução e Objetivo
A Análise do Comportamento tem dedicado cada vez mais atenção às relações culturais e sociais, seja em pesquisas teóricas, experimentais ou 
aplicadas. dessa forma, talvez seja possível considerá-la como parte legítima da grande área “Psicologia Social”, o que nos leva a questionar como 
a Análise do Comportamento e o behaviorismo seriam usualmente apresentados em livros de Psicologia Social. Esse é objetivo desta pesquisa. 

Métodos
Para tanto, inicialmente foi feita a seleção de livros de Psicologia Social de duas formas: (a) pela solicitação de lista dos principais livros da área 
para professores(as) que possuem bolsa de produtividade em pesquisa e que estão inseridos em programas de pós-graduação em Psicologia 
Social; (b) pela consulta às bibliografias de processos seletivos de nove programas de pós-graduação em Psicologia Social. Foram selecionados 
os livros citados no mínimo duas vezes, seja nas listas ou nas bibliografias. Durante a leitura integral do material (12 livros), foram destacadas as 
sentenças que acompanhavam as palavras-chave: behaviorismo, behaviorista e análise do comportamento. Tais trechos foram lidos novamente 
e categorizados levando-se em conta (a) o contexto temático subjacente às passagens; (b) as dimensões das críticas ao behaviorismo (quando a 
passagem selecionada era de crítica); e (c) autor(es) associado(s) à análise do comportamento e ao behaviorismo. 

Resultados e Discussão
Os resultados apontam que a área é apresentada majoritariamente em contexto de crítica, sendo mais frequente a associação ao positivismo e 
mecanicismo, a alegação de sua ineficácia e superficialidade e a de ser uma proposta desumanizadora. 

Palavras-chaves: psicologia social, análise aplicada do comportamento, ensino universitário
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ELEMENTOS DE CONTROLE AVERSIVO EM LETRAS DE MúSICA: UMA PROPOSTA PARA A IDENTIfICAÇÃO DE RELAÇÕES ABUSIVAS

criSthian anderSon 1, cândido rocha FLoreS Júnior 1, hígor FeLipe de MatoS MüLLer 1, LucaS FerraZ córdoVa 1

1 UFMS - UNivErSidadE FEdEral dE Mato GroSSo do SUl

Resumo

Introdução e Objetivo
As estratégias de descrição funcional presentes na análise do comportamento favorecem uma identificação refinada de relações sociais coercivas 
e a discriminação de características não explícitas que possam incorrer em problemas éticos ou sinalizem possíveis consequências prejudiciais a 
longo prazo. Embora as relações abusivas não se caracterizem unicamente pelo emprego do controle aversivo, sua predominância é uma carac-
terística marcante. Parte-se da relevância das problemáticas a respeito dos relacionamentos abusivos, sua recorrente naturalização em nossos 
grupos sociais e das dificuldades na identificação de suas nuances por parte de quem esteja treinado a discriminar unicamente suas topografias 
generalizáveis.  

Métodos
Recorreu-se à análise das letras das vinte músicas brasileiras mais populares na época da pesquisa, segundo o ranking online da Bilboard Brasil, 
para demonstrar a potencialidade em se empregar uma perspectiva funcional na abordagem de possíveis relações abusivas e ainda identificar a 
sobrevivência da romantização e naturalização dessas interações comportamentais nas representações de nossa cultura, mesmo em formatos 
que escapem de sansões sociais impostas pelo grupo ético. Buscou-se identificar contingências sociais coercivas em possíveis interações amoro-
sas, além de relatos prescritivos de relações do gênero. 

Resultados e Discussão
A recorrência desse tipo de descrição em composições românticas traz questões pertinentes a respeito da maneira como a coerção, em especial 
em relações amorosas, pode muitas vezes passar despercebida dentro de nossa cultura. Pode-se levantar ainda a sinalização da predominância 
de tais situações na vida cotidiana dos artistas e de seu público. Faz-se necessário um maior conhecimento, por parte da sociedade em geral, 
a respeito das implicações e características específicas de tais interações. As discussões nos orientam a uma demanda para que a Análise do 
Comportamento forneça novos recursos para lidar com os problemas relacionados a tais práticas culturais, além de meios de identificação de 
suas ocorrências. 

Palavras-chaves: análise do comportamento, análise funcional, controle aversivo, relacionamentos abusivos

CONTINGÊNCIAS CULTURAIS NA ANÁLISE COMPORTAMENTAL DA DEPRESSÃO

Victória de VaSconceLoS goMeS 1, aLana rocha goMeS 1, KaroLinY LopeS da hora 1, JoSé ângeLo Mouta neto 2

1 UFC - UNivErSidadE FEdEral do CEará - CaMPUS SoBral, 2 FlF - FaCUldadE lUCiaNo FEijão

Resumo

Introdução e Objetivo
Segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS), a depressão está associada a 60% dos casos de suicídio cometidos no mundo, o que sinaliza a 
urgência de melhor compreender seus determinantes. O presente trabalho tem como objetivo discutir a temática da depressão sob a ótica da 
Análise do Comportamento (AC), enfatizando a relação entre esse fenômeno clínico e as contingências culturais das sociedades individualizadas.

Métodos
Para efetivar o objetivo deste trabalho, foi realizada uma busca bibliográfica sistemática nas revistas brasileiras de AC (Perspectivas em Análise 
do Comportamento, Revista Brasileira de Terapia Comportamental e Cognitiva – RBTCC, Comportamento em Foco e Revista Brasileira de Análise 
do Comportamento – REBAC) e na coleção Sobre Comportamento e Cognição, tendo com critério de inclusão a palavra-chave depressão, identi-
ficando, assim, uma possível relação entre depressão e contingências culturais.

Resultados e Discussão
Foram encontrados apenas um artigo na revista Perspectivas em Análise do Comportamento, dois artigos na RBTCC e um livro que abordasse a 
temática, o que nos permite afirmar que se fazem necessárias produções específicas na AC que aborde a depressão a partir de uma perspectiva 
cultural. Pode-se inferir, a partir da leitura do material encontrado, que há uma estreita ligação entre a depressão e as seguintes práticas culturais 
presentes em sociedades contemporâneas: ditames sociais de bem estar e êxito social, rígida contenção de impulsos, multiplicação dos cursos 
de vida, etc. Conclui-se que as transformações ocorridas ao longo do tempo no que se refere às práticas culturais influenciaram nas diferentes 
concepções de depressão, e que estes fatores podem nortear possíveis intervenções clínicas junto a este público.

Palavras-chaves: depressão, contingências culturais, análise do comportamento
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EfEITOS DA PUNIÇÃO OPERANTE EM UMA METACONTINGÊCIA

caMiLa Fernanda SoareS LeaL 1, dYego de carVaLho coSta 1

1 UESPi - UNivErSidadE EStadUal do PiaUí 

Resumo

O estudo de metacontingências é a principal forma de investigar a formação e manutenção de práticas culturais e possui um corpo sólido de 
dados que demonstra o efeito selecionador de um evento ambiental na seleção de unidades constituídas por Contingências comportamentais 
entrelaçadas (CCE) e Produtos agregados (PA). Entretanto, pouco se tem investigado sobre o efeito das consequências individuais na seleção 
cultural. A fim de preencher esta lacuna, a presente pesquisa buscou investigar quais os efeitos decorrentes da produção de punição negativa 
operante, na seleção de culturantes. O estudo possui dois experimentos cada um com duas fases que programam consequências operantes 
aversivas em diferentes magnitudes (-5 e -20). Cada fase possui três condições experimentais (A, B e C) que programam consequências culturais 
apetitivas em diferentes magnitudes (+60 e +90 nas Condições B e C respectivamente). na Condição A apenas soma de pontos consequencia-
vam as escolhas dos participantes (+5 e +20 nas Fases 1 e 2 respectivamente). A tarefa experimental consistiu na escolha de um planeta, uma 
ferramenta e uma pedra preciosa dentre os itens que eram apresentados na tela de um computador. Cada participante deveria escolher um 
item, totalizando uma sequência com três itens. nove estudantes distribuídos em três grupos participaram de ambos os experimentos. no Expe-
rimento 1 apenas uma CCE nas Condições B e C não produziria consequências individuais, culturais ou PAs, nas demais havia perdas de pontos 
individuais e soma de pontos do grupo. no Experimento 2 apenas uma CCE nas Condições B e C produziria as consequências citadas. Os resul-
tados demonstram indícios de seleção das unidades CCEs/PAs que produziam consequências culturais apetitivas e punição operante negativa, 
sendo observado principalmente nas Fases 1, possivelmente devido à consequência aversiva ter menor magnitude. Em ambos os experimentos, 
observa-se uma coordenação de respostas dos membros dos três grupos em função da consequência cultural apetitiva mesmo acompanhada 
de punição negativa operante devido à sua maior magnitude em detrimento da aversividade individual.

Palavras-chaves: magnitude, metacontingência, operante, punição negativa

INTERPRETAÇÃO ANALíTICO-COMPORTAMENTAL DO MAChISMO COMO UMA PRÁTICA CULTURAL

Bruna da SiLVa pereira 1, Stephani Vicentini andrade 1, ViniciuS SantoS Ferreira 1

1 UFMS - UNivErSidadE FEdEral dE Mato GroSSo do SUl

Resumo

O machismo é visto como uma série de comportamentos que levam a desvalorização da mulher, se tornando um problema social. O objetivo des-
ta pesquisa é sugerir algumas possibilidades de interpretação e contribuição da análise do comportamento, para o machismo. Propomos nesta 
pesquisa, trata-lo como uma prática cultural, classificando-o como uma macrocontingência. Segundo a literatura, a macrocontingência é a rela-
ção entre o comportamento recorrente de vários indivíduos (não entrelaçados) e o seu produto agregado, sendo o conceito que melhor define 
os problemas sociais, como os comportamentos dos homens que tem como produto agregado o seu empoderamento e o desempoderamento 
da mulher. Pelo fato do comportamento dos homens não estarem entrelaçados, este seria melhor entendido como uma macrocontingência. A 
macrocontingência corresponde à seleção cultural, ou seja, estamos falando do terceiro nível de seleção cultural, proposto por Skinner. A partir 
dessa análise destacamos possíveis contribuições para mudanças nas práticas culturais. Compreendendo o machismo como uma macrocontin-
gência, o planejamento dessas mudanças deve ser feito na linhagem operante, ou seja, nos comportamentos individuais recorrentes, visando à 
diminuição dos comportamentos opressores. Esta pesquisa aborda um assunto pertinente atualmente que necessita de atenção e de métodos 
mais eficazes para alcançar seus objetivos, e acrescenta questões sociais relevantes nos estudos de análise do comportamento.

Palavras-chaves: machismo, macrocontigência, terceiro nível de seleção, linhagem operante
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SEXUALIDADE hUMANA E BEhAVIORISMO RADICAL: DEfINIÇÕES CONCEITUAIS NAS OBRAS SkINNERIANAS

Maria LuiZa ghiraLdeLi FaLcade 1, FLorêncio Mariano coSta Júnior 1

1 UNESP - UNivErSidadE EStadUal PaUliSta - CaMPUS araraqUara

Resumo

A compreensão da sexualidade e do gênero como fenômenos complexos, produtos da interação de diferentes variáveis, tem sido pouco abor-
dada pela ciência do comportamento, portanto este estudo busca descrever as contribuições do Behaviorismo Radical para sua compreensão. 
dentro da análise skinneriana a sexualidade está sujeita aos processos de seleção pelas consequências, sendo os comportamentos sexuais e 
de gênero mantidos por práticas culturais que contingenciam reforçadores ou punidores a partir de valores culturais vigentes, que resultam em 
comportamentos aprendidos de acordo com as contingências de reforço e associações discriminativas disponíveis. O desenvolvimento da iden-
tidade de gênero é afetado por aquilo que se observou e foi narrado sobre ser menino/menina e como as respostas são contingenciadas pelos 
comportamentos dos outros. no ciclo de vida tais contingências se tornam mais sutis e o comportamento muda a medida que as pessoas mudam 
a interação em relação ao gênero. Os comportamentos sexuais são afetados pela exposição a estímulos aversivos, apetitivos e pelas práticas 
culturais vigentes. Repertórios sexuais (respondentes) serão aprendidos por pareamento de estímulo, reforço natural e arbitrário, podendo-se 
assim ensaiar uma generalização de que no comportamento sexual “o orgasmo (prazer) é respondente e o desejo é operante”. Ressalta disto 
que tais comportamentos provém dos três níveis de seleção, contudo sua controlabilidade não é possível dada a complexa relação das variáveis 
envolvidas na aquisição destes repertórios, tampouco é desejada pois a variabilidade de repertórios apresenta alto valor de sobrevivência para 
a cultura e para a emergência de diversidade nas práticas culturais. suas ocorrências. 

Palavras-chaves: Sexualidade , Behaviorismo Radical, Obras Skinnerianas, Práticas culturais , Análise do comportamento

A MíDIA NO CASO ELOÁ: UMA VISÃO ANALíTICO-COMPORTAMENTAL

LariSSa de ponteS teixeira aLhadeF 1, raFaeLa goMeS paeS Barreto 1, SoFia aZeVedo de arauJo 1, taciana cordeiro dantaS de 
oLiVeira 1
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Resumo

O feminicídio, que tem como uma de suas características, segundo o Mapa da Violência de 2015, a letalidade violenta por condição de sexo, tem 
ganhado visibilidade na sociedade brasileira não apenas como tema político, mas também como uma forma de espetacularização da violência. 
Um dos acontecimentos mais famosos foi o assassinato de Eloá Cristina Pereira Pimentel, que ocorreu em 2008 e ficou conhecido como o “Caso 
Eloá”. Eloá era, à época de sua morte, uma jovem de 15 anos em um relacionamento aparentemente turbulento com Lindemberg Fernandes Al-
ves, de 22 anos. Tendo em vista que a violência doméstica tem sido prevalente e levando em conta o papel atuante de agências de controle midi-
áticas, torna-se relevante descrever os contextos sociais amplos nos quais ela ocorre, assim como as causas ambientais imediatas que controlam 
o comportamento do agressor. Sob perspectiva analítico-comportamental e feminista, interpretou-se os comportamentos dos diferentes atores 
sociais mostrados no documentário “Quem matou Eloá?” (2015), bem como em outros vídeos disponibilizados na internet de 2008 a 2016 que 
ajudem a compreender o contexto dos eventos citados e suas consequências. A partir da análise realizada, concluiu-se que o conteúdo midiático 
seja produto dos comportamentos entrelaçados dos representantes da mídia, da polícia, de Lindemberg e entre outros, e que esse produto (a 
violência espetacularizada) selecionou os comportamentos dos atores descritos. 

Palavras-chaves: Práticas Culturais, Violência, Mídia, Gênero
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CULPA RELIGIOSA: A IGREjA COMO AGÊNCIA DE CONTROLE
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Resumo

Levando em consideração que o sentimento de culpa se faz presente na vida de muitos homens e mulheres, de modo a lhes influenciar em 
seus cotidianos, visões de mundo, decisões e outros comportamentos; os autores se questionam, através de um ensaio teórico, como a Igreja 
se mantem como uma Agência de Controle ainda nos dias de hoje, e percorrem um caminho analítico em torno do conceito de culpa como uma 
dos mecanismos de controle dessa instituição. Utiliza-se uma perspectiva analítico-comportamental de modo a classificar a culpa como uma 
resposta encoberta (tal como outros sentimentos) produzida por contingências aversivas. Identifica-se o papel das religiões monoteístas como 
comunidade verbal que controla comportamentos, emite regras, pune e, principalmente, gera culpa em seus seguidores. A partir do conceito de 
processos culturais cerimoniais de Sigrid Glenn, classifica-se a Igreja como praticante desse processo e, portanto, como instituição não suscetível 
a mudanças. Os membros da Igreja, por sua vez, se comportam sob controle das consequências cerimoniais emitidas por essa comunidade e 
sob controle das regras da mesma, tornando assim seus atos sempre à prova de punições. É constatada a culpa como um sentimento comum 
nesse meio, fruto do controle coercitivo exercido por essa Instituição. Por fim, leva-se em consideração as repercussões subjetivas, sociais e para 
a saúde de seus membros do controle aversivo e da culpa.

Palavras-chaves: Culpa, Controle aversivo, Religiões monoteístas, Regras

A INfLUÊNCIA DE PRÁTICAS CULTURAIS DISfUNCIONAIS NA CONSTITUIÇÃO DE QUADROS PSICOPATOLÓGICOS: DISCUSSÕES 
PRELIMINARES

gaBrieLa riZZo peroSSi 1, KeSter carrara 1
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Resumo

Em uma análise preliminar, pode-se dizer que a clínica e a cultura constituem áreas ou instâncias de estudo absolutamente distintas. no entanto, 
apesar de a Psicologia Clínica dedicar-se fundamentalmente ao estudo e intervenção com pessoas em sua particularidade, o mal-estar psicoló-
gico, que é predominantemente o principal motivo de procura por psicoterapia, pode estar relacionado com variáveis culturais. Este trabalho 
possui como objetivo geral discutir de maneira preliminar aspectos relacionados à influência do nível cultural na constituição dos transtornos 
psicopatológicos. Em períodos históricos diferentes, estão presentes contingências menos ou mais favoráveis à emissão de comportamentos que 
produzem reforçadores positivos e, consequentemente, ao predomínio de sentimentos de bem ou mal-estar. Ademais, nota-se que os transtor-
nos psiquiátricos são encontrados na população em geral e podem apresentar prevalências dessemelhantes em ambientes sociais distintos. Os 
diferentes índices de suicídio, as distintas prevalências de transtornos “mentais” sugerem que as variáveis sociais interferem significativamente 
nos problemas psicológicos. O comportamento humano, inclusive aquele categorizado como transtorno “mental” ou psiquiátrico, é multidetermi-
nado, isto é, está sujeito aos três níveis de variação e seleção: filogenético, ontogenético e cultural. As variáveis culturais, como um desses níveis, 
devem ser consideradas na análise do sofrimento humano e, consequentemente, estratégias de delineamento cultural podem ser planejadas 
para a promoção de ambientes sociais favoráveis a existência de sentimentos de bem-estar. desse modo, evidencia-se a importância de estudos 
com referencial teórico da Análise do Comportamento para análise de variáveis culturais relacionadas ao sofrimento humano, o que possibilita 
além do planejamento de práticas culturais, o direcionamento mais adequado de recursos financeiros e humanos,

Palavras-chaves: Análise Comportamental da Cultura, Psicopatologia, Saúde Mental
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SEXUALIDAA ANÁLISE DE CONTINGÊNCIAS EM PROjETOS DE LEI: UMA PROPOSTA PARA DISCUTIR O fENÔMENO DA hOMOfOBIA
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Resumo

A temática da homofobia vem sendo estudada por vários pesquisadores a partir de diferentes perspectivas teóricas e cenários sociais. Pesqui-
sas quantitativas, qualitativas e estatísticas sobre as violências cometidas em pessoas LGBT’s e sobre crimes de homofobia têm acrescentado 
informações relevantes sobre esse fenômeno. No campo da Psicologia esse conhecimento científico é relevante, na medida em que pode gerar 
subsídios para propostas de prevenção e/ou atendimentos diversos. Apesar dos aspectos individuais que envolvem os comportamentos homo-
fóbicos, existe um contexto de interações sociais em que esses comportamentos são emitidos; daí a importância de considerar as contingências 
envolvidas nas práticas culturais, como as políticas públicas. Os documentos e as legislações brasileiras traduzem, em grande parte, a maneira da 
nossa sociedade entender a diversidade sexual e, partindo dessa premissa, é importante analisar as contingências que sustentam a elaboração, 
a redação e a implementação ou não de projetos de leis sobre essa temática. O objetivo deste trabalho é argumentar teoricamente a importância 
de realizar uma interpretação analítico comportamental nos projetos de leis brasileiras. O método proposto é a realização de um levantamento 
das leis e projetos de leis existentes no país e a partir deles, analisar os itens que compõem a contingência de três termos, antecedente, resposta 
e consequências previstas para práticas homofóbicas. Os resultados permitem compreender as consequências do entrelaçamento de contin-
gências compartilhadas pelo grupo. Conclui-se que tão importante quanto a análise comportamental que envolve os crimes de homofobia, é a 
análise intencional de controle dessas práticas culturais a partir da legislação.

Palavras-chaves: sexualidade, homofobia , políticas públicas 

CONhECIMENTOS TRADICIONAIS AMAZÔNICOS: UMA INTERPRETAÇÃO ANALíTICO-COMPORTAMENTAL

thaLine caStro de LiMa 1, ricardo pereira da SiLVa oLiVeira 1
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Resumo

Os conhecimentos tradicionais são saberes, inovações e práticas das comunidades indígenas e locais relacionados aos recursos genéticos. Estas 
comunidades dependem dos recursos biológicos para diversos propósitos cotidianos e consideram a si mesmas como guardiãs e protetoras da 
biodiversidade. Investigações em Antropologia, Biologia e Ciências Sociais têm esclarecido que os conhecimentos tradicionais ajudam a preser-
var, manter e aumentar a diversidade biológica ao longo dos séculos. O presente trabalho propõe investigar os conhecimentos tradicionais como 
práticas culturais, a partir da abordagem teórica da análise do comportamento. Por meio de levantamento bibliográfico, buscou-se identificar e 
analisar as contingencias relacionadas a preservação e transmissão dos conhecimentos tradicionais de comunidades amazônicas através das ge-
rações, de modo especial os pertinentes à identificação, coleta, preparação e uso de plantas medicinais da floresta amazônica para tratamentos 
de saúde. Tal prática cultural é mantida pela ação conjunta de indivíduos de uma comunidade que desenvolveram e transmitiram esta prática 
entre si e através das gerações. dentre as consequências reforçadoras que selecionam esta prática cultural podemos citar a promoção da saú-
de aos membros do grupo através de recursos naturais disponíveis em seu ambiente e o sustento econômico através da comercialização dos 
produtos desta prática. Estas consequências influenciam as possibilidades de sobrevivência tanto dos membros da comunidade quanto destas 
práticas culturais. Concluímos que a análise do comportamento pode contribuir no estudo dos conhecimentos tradicionais, analisando-os como 
práticas culturais. Próximos trabalhos podem propor delineamentos culturais que subsidiem políticas públicas para promoção da sobrevivência 
destas práticas culturais e consequentemente a preservação da biodiversidade amazônica.

Palavras-chaves: Conhecimento tradicional, Práticas culturais, Análise do comportamento, Comunidades amazônicas
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REPLICAÇÃO DE PADRÕES COMPORTAMENTAIS DE ESQUEMAS DE REfORÇAMENTO INTERMITENTE NO RESPONDER SOCIAL COOPERATIVO: 
NOVOS AChADOS.
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Resumo

Estudos têm indicado a manutenção de respostas cooperativas de duplas de ratos em contingências programadas de reforçamento mútuo para 
respostas que atendem a um requisito de coordenação temporal (e.g., Tan & Hackenberg, 2016). Tendo isso em vista, o presente estudo objetivou 
investigar e comparar efeitos de esquemas de reforçamento sobre o padrão do responder cooperativo de catorze ratos divididos em 7 duplas, 
em 2 experimentos. no Experimento 1, utilizou-se um design ABCA para três duplas e ACBA para as outras quatro. na condição A, as duplas de 
ratos responderam em contingência de cooperação de reforçamento contínuo (CRF); na condição B, o comportamento cooperativo foi modelado 
em razão fixa 10 (FR 10) e, na Condição C, em razão variável 10 (VR 10). No Experimento 2 os mesmos ratos do Experimento 1 responderam sob 
esquemas de FR 1, FR 5 e FR 10, ou de VR 1, VR 5 e VR 10 a fim de avaliar o responder cooperativo em diferentes parâmetros dos esquemas de 
FR e VR, respectivamente. Os resultados de ambos os estudos demonstraram que o responder cooperativo se manteve em esquemas intermi-
tentes de reforço, reproduzindo padrões de curvas cooperativas similares aos padrões individuais presentes na literatura. Os resultados das 7 
duplas mostraram que a proporção de respostas cooperativas foram maiores sob esquemas intermitentes, sendo maior em VR do que em FR. 
No Experimento 2, a proporção teve aumento mais significativo entre as razões 1 e 5 do que as razões 5 e 10 em ambos esquemas intermitentes 
de reforço.

Palavras-chaves: Cooperação , Esquema de Reforçamento, Pesquisa Experimental

AS CONTINGÊNCIAS DE CONTROLE DO COMPORTAMENTO SOCIAL: UM MODELO EXPERIMENTAL DE INVESTIGAÇÃO
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Resumo

Apesar de experimentos anteriores (Carvalho, dos Santos, Regaço, Braga, Silva, de Souza, Sandaker, submetido) apontarem para o controle de 
esquemas intermitentes de reforço sobre a cooperação, pode-se argumentar que os efeitos são apenas subproduto do reforçamento de respos-
tas individuais. O presente estudo tem como objetivo verificar, a partir de um delineamento ABAB, se o comportamento cooperativo de duplas 
de ratos é controlado pelo esquema de razão fixa programado para a cooperação, e não um subproduto da alta taxa de respostas individuais 
gerada pelo esquema. Para isso, 4 duplas de ratos terão respostas cooperativas de pressão à barra instaladas e mantidas em razão fixa 6 (FR 6), 
na Condição A, e passarão por uma condição controle de yoked VI, sem exigência de respostas coordenadas para reforçamento mútuo, na Con-
dição B. O esquema da Condição B será programado de acordo com as médias dos intervalos entre reforços de cada dupla em FR 6, assim como 
no estudo de Tan e Hackenberg (2016). Até o momento, os dados obtidos de 2 das 4 duplas indicam maior proporção de respostas cooperativas 
na Condição A, e queda significativa desta proporção na Condição B, o que indica que o reforçamento mútuo para respostas que atendem ao 
requisito de coordenação é controlado pela contingência programada. 

Palavras-chaves: Cooperação, Esquemas de Reforçamento, Pesquisa Experimental
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Resumo

Poucos estudos em Análise do Comportamento têm investigado os fenômenos Racismo e Homofobia sobre um paradigma de Equivalência de 
Estímulos. dessa forma, partindo de uma análise quantitativa, foram realizados dois diferentes estudos em uma escola privada do interior do 
Mato Grosso do Sul com crianças de 6 a 10 anos, possuindo a mesma metodologia, com o objetivo de realizar testes em determinadas crianças 
que demonstraram atitudes preconceituosas, relacionando imagens de homens negros (estudo x) e imagens de casais de homens homossexuais 
(estudo y) a estímulos negativos. Foi utilizado um software desenvolvido para essa pesquisa programado para ensinar relações diferentes das de-
monstradas e observadas na linha de base através do procedimento experimental matching-to-sample, assim as crianças aprenderam a associar 
imagens alvos de preconceito a estímulos abstratos e posteriormente estímulos abstratos a positivos, após esse treino esperava-se a reversão 
da primeira relação já estabelecida, como prova da ocorrência de equivalência entre os estímulos da classe positiva, abstrata e as imagens de 
homens negros e de casais de homens homossexuais. no estudo x, das três crianças que demonstraram atitudes racistas, duas delas diminuíram 
a frequência de associações negativas aos rostos negros após os treinos e a outra não conseguiu estabelecer as relações esperadas durante o 
treino não finalizando a pesquisa. Já no estudo y, as três crianças participantes não demonstraram nenhuma reversão após os treinos realizados. 

Palavras-chaves: Preconceito, Equivalência de estímulos, Análise do comportamento 

EfEITOS DE REGRAS SOCIAIS DE GÊNERO NO COMPORTAMENTO DA MÃE fRENTE AO ABUSO SEXUAL INfANTIL SOfRIDO PELO(A) 
fILhO(A)

renata da conceição da SiLVa pinheiro 1, cLáudia KaMi BaStoS oShiro 1

1 USP - UNivErSidadE dE São PaUlo

Resumo

Já é discutido na literatura como o abuso sexual infantil (ASI) está relacionado a regras sociais de gênero em função da evidente diferença entre 
o número de meninas abusadas em comparação ao de meninos e entre o número de abusadores homens em comparação ao de mulheres (Stol-
tenborgh, van IJzendoorn, Euser, & Bajermans-Kranenburg, 2011). No entanto, ainda são escassas as discussões da influência dessas variáveis 
em outros aspectos do ASI não tão evidentes, como a culpabilização da mãe não abusadora. Este trabalho visa lançar luz sobre essa temática 
ao discutir como regras sociais de gênero podem influenciar a situação da mãe no contexto de ASI sofrido pelo(a) filho(a). Serão discutidos os 
seguintes aspectos com relação à mãe: (1) reação frente à revelação de ASI, (2) ações protetivas tomadas, (3) sua culpabilização pela situação e 
(4) suas consequências emocionais. Sabendo-se que o maior preditor de melhora para a vítima de ASI é o suporte familiar, torna-se necessário 
investigar que relações aprendidas e reforçadas na nossa cultura sobre papel de gênero estão dificultando a tomada de ações protetivas para 
com a criança e confrontativas para com o abusador, estão restringindo o seu acesso a um melhor suporte econômico e social devido a sua 
culpabilização e estão tornando-a mais vulnerável a problemas psicológicos posteriores, de modo a pensar medidas que favoreçam o melhor 
prognóstico familiar nesse contexto.

Palavras-chaves: Abuso Sexual Infantil, Cultura, Gênero, Feminismo
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ANÁLISE DE PRÁTICAS CULTURAIS DE UMA TORCIDA ORGANIZADA DE fUTEBOL
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Resumo

O estudo de fenômenos comportamentais relacionados a cultura vem tomando destaque nas produções na área da Análise do Comportamento 
nos últimos anos. O 3° nível de seleção do comportamento pelas consequências, o cultural, proposto por Skinner toma destaque especial para 
a compreensão de fenômenos relacionados as práticas culturais. O presente trabalho objetivou analisar as práticas culturais de uma torcida 
organizada de futebol (TOF’s) da cidade de Sobral-Ceará a partir da unidade de análise de metacontingência, modelo proposto inicialmente por 
Singrid Glenn. Para tal, utilizou-se como metodologia a observação direta dos membros da torcida juntamente com a análise documental do con-
junto de regras de funcionamento da agremiação. Como resultado encontrou-se a maioria das práticas culturais da torcida sendo categorizadas 
como metacontingência, como por exemplo, a prática de criação de hinos da torcida e o produto agregado desta; identificou-se a presença de 
contingências de suporte relacionadas as Contingências Comportamentais Entrelaçadas nas caravanas realizadas em dias de jogos do time em 
outra cidade. Processos culturais mantidos pela torcida são de sua maioria do tipo cerimoniais, e que também foram encontrados como resul-
tados desta pesquisa. Por fim, destaca-se a importância deste tipo de estudo conceitual sobre práticas culturais de grupos, dada a escassez do 
tema em literatura nacional na área. Espera-se com isto, contribuir para que mais produções explorem o estudo do terceiro nível de seleção e 
sua relação com os demais níveis. Assim, quanto mais conhecimento detivermos sobre práticas culturais e seus modos de funcionamento, mais 
oportunidade teremos para produzir mudanças significativas a nível cultural.

Palavras-chaves: Cultura, Práticas Culturais, Torcida Organizada de Futebol

O MUNDO PÓS-APOCALíPTICO E AS PRÁTICAS CULTURAIS EM ThE WALkING DEAD. 

João ariStideS toMaZ de aLMeida 1

1 UFPa - UNivErSidadE FEdEral do Pará 

Resumo

O estudo de fenômenos comportamentais relacionados a cultura vem tomando destaque nas produções na área da Análise do Comportamento 
nos últimos anos. no Brasil destaca-se ainda a pesquisa em cultura ao nível experimental. O 3° nível de seleção do comportamento pelas con-
sequências, o cultural, proposto por Skinner toma destaque especial para a compreensão de fenômenos relacionados as práticas culturais. O 
presente trabalho objetivou analisar as práticas culturais presentes no seriado The Walking dead, esta produção televisiva destaca-se por seu 
enredo voltado a sobrevivência de grupos após o apocalipse zumbi, e como pessoas comuns agora têm de se adaptar para sobreviverem em um 
contexto de esgotamento de recursos. Como método, utilizou-se a exibição de todos os episódios da série, onde as práticas recorrentes ao longo 
dos episódios foram: (1) categorizadas e então (2) analisadas a partir da abordagem da Análise Comportamental da Cultura. Como resultado 
encontrou-se a seleção e transmissão de práticas culturais entre os membros das comunidades; planejamento cultural das comunidades atra-
vés dos líderes destas; práticas culturais sustentáveis buscando a sobrevivência do grupo; contingências comportamentais entrelaçadas e seus 
produtos agregados também foram encontrados nessa pesquisa. Apesar de se tratar de uma análise de práticas culturais de uma produção fic-
tícia, produções conceituais como esta visam corroborar com a pesquisa e produção na área de Análise Comportamental da Cultura, bem como 
auxiliar no ensino e disseminação desta área para estudantes que ainda não tenham contato com a área, trazendo o tema para uma realidade 
próxima destes, a de seriados televisivos. 

Palavras-chaves: Série, Cultura, The Walking dead.
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AVALIAÇÃO ESCOLAR COMO POLíTICA PúBLICA: REPERTÓRIOS DE ENSINO NA fORMAÇÃO INICIAL PARA A DOCÊNCIA.

Jair LopeS Jr 1, BeatriZ BarroS guiMarãeS araúJo 1

1 UNESP - UNivErSidadE EStadUal PaUliSta - CaMPUS BaUrU

Resumo

Introdução e Objetivo
Evidências apontam restrita função diagnóstica dos resultados das avaliações escolares como política pública educacional. O estudo investigou 
se estratégias de decomposição das habilidades preconizadas oficialmente poderiam favorecer correspondências entre as habilidades e os des-
critores de alfabetização científica.

Métodos
Participou uma licencianda em Biologia (L1) matriculada no 3º ano letivo. na Fase 1, L1 elaborou uma proposta de sequência didática. na Fase 
2, L1 cotejou os objetivos propostos com habilidades preconizadas em documentos oficiais. Na Fase 3, as Fases 1 e 2 foram replicados com um 
tema sugerido pela professora de uma escola estadual (7º ano). na Fase 4, a sequência didática planejada foi executada. na Fase 5 ocorreram 
discussões sobre os vídeos das aulas ministradas.

Resultados e Discussão
Cadeia alimentar e níveis tróficos foram selecionados nas Fases 1 e 2. Habilidades relacionadas foram decompostas em 10 comportamentos 
objetivo. Em seguida, três habilidades prescritas no documento oficial para os temas ectoparasitas e endoparasitas foram decompostas em 14 
comportamentos objetivo. Foram ministradas duas aulas consecutivas. diante dos vídeos, L1 indicou evidências da ocorrência parcial das habi-
lidades e ressaltou: (a) as medidas das habilidades foram obtidas sob condições de mediação direta de L1; (b) a necessidade de medidas (i) de 
argumentação entre informações textuais e conhecimentos prévios, bem como (ii) do reconhecimento de relações entre ecto e endoparasitas 
e a saúde humana ocorrerem sob condições didáticas diversificadas e intencionalmente planejadas. Advoga-se a pertinência de investigações 
sobre efeitos de estratégias de decomposição como repertório de ensino para qualificar condições necessárias na construção dos descritores 
da alfabetização científica.

Palavras-chaves: Comportamentos objetivo, Formação de professores, SARESP

AVALIAÇÃO fUNCIONAL DAS RESPOSTAS DE PROfESSORES fRENTE AOS COMPORTAMENTOS INDESEjÁVEIS DOS ALUNOS

Karin riZZi 1, rita de cáSSia Marinho 1

1 UNiaNChiEta - CENtro UNivErSitário PadrE aNChiEta

Resumo

Introdução e Objetivo
Pesquisas realizadas na área da Educação ainda contemplam o tema da indisciplina como sendo um fator bastante relevante para o insucesso 
do processo de ensino e aprendizagem e acabam por concluir que a responsabilidade deve ser dividida entre todos os envolvidos, alunos; pais; 
escolas e professores. nessa direção, o objetivo desse trabalho foi conhecer o repertório de professores do Ensino Fundamental I em relação 
aos comportamentos indesejáveis de seus alunos e, através de uma avaliação funcional, identificar as possíveis contingências estabelecidas. As 
análises obtidas contribuirão com a tomada de consciência dos professores em relação ao manejo dos comportamentos indesejáveis de seus 
alunos, já que o conhecimento sobre os eventos que afetam nosso comportamento, nos proporciona autonomia e consciência para escolhermos 
qual caminho seguir.

Métodos
A pesquisa foi realizada em uma Escola de Ensino Fundamental I, localizada na periferia da cidade de Jundiaí/SP, com a observação de duas 
professoras polivalentes do 3ºano. Para realização da avaliação funcional foi utilizado o modelo de observação descritiva que contempla os an-
tecedentes e as consequências imediatas do comportamento avaliado, em seu ambiente natural. 

Resultados e Discussão
Após o período de observação, foi possível concluir que a contingência de reforço negativo era a que mantinha a maioria dos comportamentos 
dos professores diante de comportamentos indesejáveis dos alunos, pois após a emissão de uma determinada resposta do professor, notava-se 
que o estímulo aversivo presente era suprimido, mesmo que temporariamente. A apresentação das avaliações realizadas, para ambas as pro-
fessoras, pôde sinalizar uma nova possibilidade de olhar para os mesmos eventos em sala de aula, considerando que a alteração dos próprios 
comportamentos pode produzir as mudanças comportamentais desejadas e permanentes nos alunos, principalmente quando forem estabeleci-
das contingências de reforço positivo em detrimentos do controle coercitivo já utilizado. 

Palavras-chaves: problemas de comportamento, interação professor-aluno, Avaliação Funcional
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CONTRIBUIÇÕES CONCEITUAIS DA ANÁLISE DO COMPORTAMENTO PARA REfLETIR SOBRE AS fUNÇÕES DO PROfESSOR

MarceLo henrique oLiVeira henKLain 1,2, João doS SantoS carMo 1, Verônica Bender haYdu 3

1 UFSCar - UNivErSidadE FEdEral dE São CarloS, 2 UFrr - UNivErSidadE FEdEral dE roraiMa, 3 UEl - UNivErSidadE EStadUal dE loNdriNa

Resumo

Uma das primeiras contribuições da Análise do Comportamento para ampliar a eficácia e a visibilidade sobre as funções do professor foi definir 
ensino como o arranjo de contingências de reforço que favorece a aprendizagem dos alunos. Outras contribuições igualmente relevantes foram 
organizadas em um conhecimento denominado de programação de ensino. Este trabalho, de natureza conceitual, tem por objetivo apresentar 
definições e descrever dois procedimentos da programação de ensino. Serão apresentados os procedimentos de identificação de situações-
-problema e de derivação de objetivos de ensino. Para ilustrá-los, será descrita uma experiência do primeiro autor com o ensino da disciplina de 
“Psicologia e RH” e como foram formuladas, nesse caso, as descrições da situação-problema e dos objetivos de ensino. Situações-problema foram 
definidas como descrições da realidade com a qual os aprendizes precisam lidar e que servem como um ponto de partida adequado para que 
objetivos de ensino socialmente relevantes sejam derivados. No caso da disciplina “Psicologia e RH”, as situações-problema foram identificadas 
a partir de textos que descreviam as demandas sociais em relação ao trabalho do psicólogo nas organizações. Objetivos de ensino, por sua vez, 
são descrições de comportamentos em termos das condições antecedentes sob as quais o aprendiz deve se comportar e que resultados devem 
decorrer das suas ações de modo a solucionar ou amenizar as situações-problema existentes. Esses dois conceitos foram fundamentais para 
planejar a disciplina de “Psicologia e RH”. Será apresentado ainda o conceito skinneriano de comportamento culturalmente eficaz, que também 
contribui para evidenciar o papel social do professor e mostra-se compatível com propostas da programação de ensino. Espera-se com isso 
conferir maior visibilidade sobre uma parte do repertório comportamental que professores precisam desenvolver para que possam gerar os 
resultados de valor esperados pela sociedade.

Palavras-chaves: Análise do Comportamento, Avaliação docente, Educação, Formação docente, Programação de ensino

MODELO EXPLICATIVO DO ENGAjAMENTO ESCOLAR: EfEITOS DO BULLyING E DA RELAÇÃO PROfESSOR-ALUNO

JéSSica eLena VaLLe 1, ana carina SteLKo-pereira 2, eVandro MoraiS peixoto 3, Lúcia caVaLcanti de aLBuquerque WiLLiaMS 1

1 UFSCar - UNivErSidadE FEdEral dE São CarloS, 2 UECE - UNivErSidadE EStadUal do CEará, 3 UPE - UNivErSidadE dE PErNaMBUCo

Resumo

Introdução e Objetivo
O engajamento escolar é aspecto fundamental para a formação acadêmica, referindo-se à relação entre alunos e experiências escolares. Assim, 
tem-se investigado fatores que possam influenciá-lo, principalmente em contexto escolar, com destaque para relações interpessoais na escola. 
Nesse sentido, a relação dos alunos com professores e pares é importante, pois pode influenciar o desenvolvimento emocional, social e acadê-
mico dos jovens. Diante disso, a presente pesquisa investigou, a partir de um modelo explicativo, a influência concomitante do envolvimento em 
bullying e da relação professor-aluno no engajamento escolar dos alunos. 

Métodos
Para isso, 426 alunos de 6º a 9º ano do Ensino Fundamental, de quatro escolas públicas de uma cidade do interior do estado de São Paulo, após 
autorizações obtidas por TCLE e TALE, responderam à: Escala de Violência Escolar – Versão Estudantes, Escala de Relação Professor-Aluno e Esca-
la de Engajamento Escolar. A partir dos dados coletados, foi realizada Análise de Trajetórias para testar o modelo explicativo proposto. 

Resultados e Discussão
Os resultados indicaram que o envolvimento em bullying tem impacto negativo direto no engajamento escolar, enquanto que a relação profes-
sor-aluno tem impacto positivo direto no engajamento escolar. Adicionalmente, o envolvimento em bullying e a relação professor-aluno podem 
influenciar simultaneamente o engajamento escolar, sendo que a relação professor-aluno mediaria os impactos do envolvimento em bullying 
no engajamento escolar dos alunos. Esses dados confirmam a importância de relacionamentos sociais positivos na escola para o engajamento 
escolar dos alunos. Contudo, o modelo proposto explica 32% da variância do engajamento escolar, indicando que outras variáveis não investiga-
das também podem ser relevantes.

Palavras-chaves: engajamento escolar, bullying, relação professor-aluno
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ANÁLISE DO COMPORTAMENTO E EDUCAÇÃO: UM ESTUDO DAS DISSERTAÇÕES DE MESTRADO EM PSICOLOGIA DO ESTADO DO PARANÁ 
NO PERíODO DE 2008 A 2013

natáLia paScon cognetti 1, Maria JúLia LeMeS 1

1 UEM - UNivErSidadE EStadUal dE MariNGá

Resumo

Introdução e Objetivo
A Análise do Comportamento é definida como um sistema psicológico que se embasa na filosofia do Behaviorismo Radical, sistematizada por B. 
F. Skinner. Esta filosofia compreende todo comportamento a partir da relação com as consequências que produz no ambiente. A partir da pos-
sibilidade de relação entre os princípios da Análise do Comportamento e o campo Educacional, objetivou-se pesquisar as produções realizadas 
nos programas de Mestrado e doutorado em Psicologia no Estado do Paraná.

Métodos
Os procedimentos metodológicos foram divididos em 8 etapas, 1: revisão bibliográfica sobre as definições do Behaviorismo Radical e princípios 
da Análise do Comportamento possíveis de serem aplicados à Educação; 2: seleção dos descritores a serem utilizados na pesquisa; 3: localização 
das Instituições de Ensino Superior com programas de Mestrado e doutorado em Psicologia no Estado do Paraná (PR); 4: análise das linhas de 
pesquisas dos programas que apresentassem a área de Análise do Comportamento e relação entre Psicologia e Educação; 5: seleção de todos 
os trabalhos dos programas de pós-graduação strictu sensu encontrados em Psicologia no Estado do Paraná; 6: seleção dos títulos dos estudos 
que contemplassem dois ou mais descritores eleitos; 7: leitura das palavras-chave de cada trabalho para a triagem dos resumos; 8: leitura dos 
resumos selecionados.

Resultados e Discussão
A avaliação dos dados evidenciou que, de 195 dissertações, apenas 16 apresentam relação entre as áreas citadas. Sobre os princípios da aborda-
gem, estão conceitos como capacitação, treino e/ou formação de Habilidades Sociais Educativas e Equivalência de Estímulos. O reduzido número 
de trabalhos relacionados a díade Análise do Comportamento e Educação colabora para o desconhecimento dos pressupostos da abordagem. 
Ainda que os estudos realizados por Skinner não tivessem como objetivo principal de análise o campo educacional, defende-se que as contribui-
ções advindas de suas pesquisas podem promover êxito na relação ensino-aprendizagem.

Palavras-chaves: Análise do Comportamento, Educação, Behaviorismo Radical, Ensino-Aprendizagem

ANÁLISE COMPORTAMENTALISTA DAS PRÁTICAS DE ESTUDO DE ALUNOS DE GRADUAÇÃO

racheL patrão carriLLe 1, caMiLa rocca eSquiLage 1, caroLina Laurenti 1,2, carLoS eduardo LopeS 1,2

1 UEM - UNivErSidadE EStadUal dE MariNGá, 2 UEl - UNivErSidadE EStadUal dE loNdriNa

Resumo

Pesquisas na área da educação têm indicado que estudantes ingressam na universidade sem dominar as habilidades e competências necessárias 
relacionadas a um estudo efetivo, tais como técnicas de documentação e de escrita, estruturação de argumentos e apreciação crítica de textos. 
Pautando-se nesses aspectos, foi realizado um estudo cujo objetivo foi investigar a efetividade das práticas de estudo de alunos de graduação. 
Participaram dessa pesquisa, de natureza empírico-exploratória, 333 acadêmicos/as dos cursos de Psicologia, Pedagogia e História, do Centro 
de Ciências Humanas, Letras e Artes de uma universidade pública do interior do estado do Paraná, com idade igual ou superior a 18 anos e de 
ambos os sexos. Eles responderam a um questionário eletrônico contendo 29 perguntas de múltipla escolha sobre suas práticas de estudo. As 
perguntas foram elaboradas com base no conceito de tríplice contingência, voltadas, portanto, a obter informações sobre a frequência e a topo-
grafia do comportamento de estudar, as condições antecedentes, e as consequências produzidas por esse comportamento. Constatou-se que 
embora os participantes apresentem um comportamento de estudar razoavelmente frequente – 22,0% estudam cinco dias por semana –, 68,4% 
não possuem uma rotina de estudos, 62,8% não estudam nas férias e 73,4% procrastinam essa atividade. Apesar de 91,9% estudarem sozinhos, 
os alunos têm acesso a possíveis distratores enquanto estudam, como o celular (93,7%), que podem servir de ocasião para a emissão de ações 
incompatíveis com a de estudar. Além disso, 49,7% dos participantes indicaram algum sentimento negativo relacionado ao estudar, como cansa-
ço, medo e frustração, e 62,5% mostraram-se insatisfeitos com suas práticas de estudo. Esses dados sugerem que os participantes da pesquisa 
não têm um comportamento de estudar efetivo, destacando-se, assim, a importância de se planejar contingências que auxiliem os alunos de 
graduação a desenvolver um repertório de estudo mais eficaz.

Palavras-chaves: Análise do comportamento, Graduação, Práticas de estudo
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FeLipe BoLdo MartinS 1, caroLina Laurenti 1, carLoS eduardo LopeS 1

1 UEM - UNivErSidadE EStadUal dE MariNGá

Resumo

Introdução e Objetivo
Uma prática efetiva de estudo é um desafio a ser enfrentado até mesmo por alunos de graduação. Algumas pesquisas da área da educação 
mostram que eles esquecem facilmente o conteúdo estudado, não sabem redigir textos, e não gostam de ler nem escrever. Tendo em vista essas 
dificuldades, foi realizada uma pesquisa empírico-exploratória com o objetivo de investigar se as práticas de estudo dos alunos graduação são 
efetivas. 

Métodos
Participaram do estudo 189 acadêmicos, maiores de idade, dos cursos de Filosofia, Letras e Secretariado Executivo Trilíngue, de uma universida-
de pública no interior do Paraná. As informações foram obtidas por meio de um questionário enviado por e-mail, contendo 29 perguntas, que 
buscaram identificar aspectos relacionados à frequência e topografia da ação de estudar, suas consequências e a situação antecedente. 

Resultados e Discussão
Sobre a frequência, 21,7% dos alunos estudam cinco dias por semana, sugerindo que o comportamento de estudar é um operante relativamente 
forte. Com respeito à topografia, 29,9% grifam e 35,6% fazem anotações no próprio texto, embora a topografia mais efetiva (elaborar resumos) 
para gerar dicas temáticas importantes é uma das menos frequentes (11,3%). no tocante às consequências, a maioria procrastina a ação de 
estudar (72,9%), indicando a participação de contingências de reforçamento negativo. Já sobre a situação antecedente, a maioria dos partici-
pantes (57,6%) não estuda durante as férias, sugerindo que não houve generalização do estudar para outros contextos. Foi verificado também 
a presença de potenciais distratores durante o estudo, como o uso de celulares por 88,7% e de redes sociais por 61,6% dos participantes. Esses 
dados são consistentes com o fato de a maioria dos alunos (57,1%) estar insatisfeita com suas práticas de estudo. Considerando esses resultados, 
destaca-se a importância de se planejar contingências que auxiliem os alunos de graduação a desenvolver um repertório de estudo mais efetivo.

Palavras-chaves: Comportamento de estudar, Análise do comportamento , Graduação

PARA ALéM DO CONTEúDO: APRENDIZAGEM COMO COMPORTAMENTOS

ViVian daianY Braga SiLVa WittMann 1, Kátia SaLdanha 1, LucaS FerraZ córdoVa 1

1 UFMS - UNivErSidadE FEdEral dE Mato GroSSo do SUl

Resumo

A grande crítica dentro da área da educação para a análise do comportamento está relacionada ao ensino programado. As mudanças conceituais 
necessárias para transformar estas críticas requer o esclarecimento das bases explicativas oriundas da teoria de Skinner, defendendo o uso de 
máquinas de ensino apenas como uma das formas de aprender. Pensar alternativas explicativas aponta o objetivo deste trabalho, que consiste 
em apresentar soluções interpretativas e formular criticas consistentes sobre os métodos já desenvolvidos na área da educação tanto baseados 
na análise do comportamento como em outras teorias. Esta apresentação se desenvolve como uma análise crítica sobre a ideia central skinne-
riana sobre o ensino, fundamentada na individualização deste processo no qual máquinas de ensino são apenas uma maneira pela qual Skinner 
pensou esta possibilidade. A individualização aqui discutida se refere ainda a possibilidade de contingenciar imediatamente os comportamentos; 
assim, as máquinas de ensino devem ser analisadas como decorrência e não necessidade do pensamento skinneriano. Esta é a possibilidade 
de compreensão da tecnologia de ensino proposta por Skinner desenvolvida nesta apresentação, explicitando ainda dentro do processo indi-
vidualizado de ensino, as cadeias comportamentais, afim de facilitar a compreensão deste processo tanto para o professor como para o aluno.

Palavras-chaves: Ensino, Processo Comportamental, Estabelecimento de Comportamento
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DIRETRIZES DA UNESP: ESTUDO SOBRE REGRAS E COMPORTAMENTO ESTUDANTIL

Victor cunha 1, aLexandre Victuri 1, FeLipe KaYaMori e SiLVa 1, Janine correa 1, raphaeL teixeira 1, KeSter carrara 1

1 UNESP - UNivErSidadE EStadUal PaUliSta - CaMPUS BaUrU

Resumo

Estatutos e regimentos são documentos utilizados pelas universidades públicas para estabelecer normas sobre o funcionamento do sistema 
acadêmico em vários âmbitos. Esta pesquisa tratou de identificar, descrever e analisar, no Estatuto e Regimento da Unesp, com referencial 
teórico da Análise do Comportamento, regras relacionadas ao ensino na graduação, utilizando a contingência de três termos como unidade 
de análise. O método utilizado para coleta de dados consistiu em diversas etapas de estudo documental. de início, foi feita a leitura completa 
do Estatuto e do Regimento; após essa etapa, uma nova leitura foi realizada para cada documento, onde foram selecionados os três termos de 
contingências de acordo com a seguinte definição baseada nos estudos de Lourencetti (2015) e Todorov et al. (2005): Antecedente - contexto 
que estabelece a condição ou circunstância para que o comportamento ocorra, ou deveria ocorrer; Resposta - o termo que descreve ou indica, 
explícita ou implicitamente, as ações prescritas a um indivíduo ou governo enquanto agência de controle; Consequência - são as implicações 
diretas ou indiretas relacionadas às respostas. Levou-se em consideração também a definição de Cabral (2007) sobre os termos para análise dos 
documentos normativos, em que o antecedente se refere também à garantia de direitos; e a resposta se refere também aos deveres prescritos 
aos agentes. Após identificação dos termos, foram identificadas e analisadas 15 contingências, caracterizadas como completas ou incompletas, 
cerimoniais ou tecnológicas e positivas ou negativas. dos resultados conclui-se que esse procedimento pode indicar como as regras (comporta-
mentais), aplicadas à dimensão educacional, no planejamento do ensino superior na universidade estudada, poderiam ser mais claras, efetivas 
e mais democráticas em suas prescrições.

Palavras-chaves: Contingência de três termos, Educação, Estatuto, Regras, Universidade

ANÁLISE fUNCIONAL DE COMPORTAMENTOS QUE COMPÕEM A RELAÇÃO PROfESSOR-ALUNO EM UMA TURMA DE ENSINO MéDIO 
NOTURNO DA REDE PúBLICA

igor eduardo Farinha guiMarãeS 1, antônio auguSto doS SantoS caLixto neto 1, LuiSa de SouZa Leão aLMeida 1, aLine 
BecKMann de caStro MeneZeS 1, pauLo roneY KiLpp gouLart 1

1 UFPa - UNivErSidadE FEdEral do Pará

Resumo

A relação professor-aluno tem sido considerada uma importante variável no processo de ensino-aprendizagem. Todavia, faz-se necessário ope-
racionalizar os comportamentos que compõem esta relação, como a “afetividade”, contribuindo, assim, com o desenvolvimento de práticas 
educativas baseadas em evidências. O presente estudo foi desenvolvido em duas turmas de ensino médio de uma escola da rede estadual de 
ensino, turno noturno. A docente selecionada era descrita como tendo “boa relação com os alunos”. Foram realizadas 13 sessões de observação 
em sala de aula com enfoque em comportamentos específicos da professora e dos discentes, assim como no processo de interação e influência 
mútua entre esses. As informações foram coletadas a partir de dois instrumentos específicos: Ficha de análise funcional dos comportamentos 
e ficha quantitativa dos comportamentos. Como resultado, foi observado que algumas classes de resposta (“Faz perguntas sobre o conteúdo”; 
“Faz piadas”; “Liga os conteúdos a outros assuntos”; “Checa a compreensão da classe”) tinham a função de estímulo antecedente para a emissão 
de respostas consideradas de engajamento na aula (como perguntar, anotar, responder etc.). Pôde-se perceber, ainda, o uso predominante de 
reforçamento positivo, com episódios raros de controle coercitivo. A relação professor-aluno foi, assim, identificada como uma operação motiva-
dora que tornava o ambiente da sala de aula reforçador a respostas de participação e estudo dos discentes. Acredita-se que o presente trabalho 
pode contribuir com o desenvolvimento de estudos que favoreçam uma melhor operacionalização deste construto em comportamentos passí-
veis de observação, registro e treino.

Palavras-chaves: Relação professor-aluno, Análise funcional, Educação baseada em evidências, Psicologia Escolar e Educacional
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A PRÁTICA DE SUPERVISÃO DE ESTÁGIO NA VISÃO ANALíTICO-COMPORTAMENTAL: DESAfIOS E PRÁTICAS DE ENSINO E APRENDIZAGEM.

LariSSa Façanha de MattoS dourado 1

1 FaNor-dEvry - FaCUldadE do NordEStE - dEvry BraSil

Resumo

A prática de ensino-aprendizagem no período de estágio na formação em psicologia requer do professor muitas estratégias de desenvolvimento, 
bem como de avaliação do estagiário quanto às competências e habilidades terapêuticas na visão da análise do comportamento. O objetivo deste 
estudo é relatar experiências de supervisão de estágio em clínica comportamental para abrir espaço de discussão entre métodos de avaliação e 
de desenvolvimento de habilidades terapêuticas. Este relato de experiência pretende ampliar a discussão sobre práticas de ensino em nível de 
graduação da área de análise do comportamento. A prática de três anos como professora docente responsável pelo estágio em psicologia na 
área clínica da comportamental permite descrever desafios superados, bem como levantar questões metodológicas pertinentes a esta prática de 
supervisor de estágio. Para realizar a programação de ensino, antes de intervir junto aos estagiários, é preciso delimitar quais comportamentos/
habilidades que serão modelados e desenvolvidos ao longo do estágio, para ser possível mapear os comportamentos intermediários que serão 
reforçados ao longo da experiência de estágio. A partir desse mapeamento é possível definir quais reforços serão disponibilizados, além dos cri-
térios avaliativos institucionais formais para validação como apto ou inapto da prática de estágio. Foram utilizados recursos pedagógicos como: 
registro de comportamentos dos estagiários em sala de espelho para melhor discriminação das habilidades terapêuticas, role-playing como 
estratégia facilitadora na elaboração de analises funcionais, rodas de supervisão onde outro estagiário elaborava a analise funcional do caso 
do colega para melhor discriminação das variáveis em questão, além de feedback individuais, provas escritas e exercício de preenchimento dos 
prontuários de forma eficiente e assertiva. Os alunos, em geral, tiveram bom desempenho e reconheceram como válidos os recursos utilizados. 

Palavras-chaves: Supervisão , Vivências , Educação 

O ENSINO PERSONALIZADO DE INSTRUÇÃO (PSI) DE 2000 A 2016: UMA BREVE COMPARAÇÃO ENTRE ESTUDOS. 

thaiS YaZaWa 1, Jair LopeS Junior 1

1 UNESP - UNivErSidadE EStadUal PaUliSta - CaMPUS BaUrU

Resumo

Com a popularização dos cursos EAd (Ensino à distância), é possível tentar compreender qual a didática do ensino entendido como “não-tradi-
cional”, ou seja, fora das salas de aula, sem a presença do professor, sem aulas expositivas e uma agenda a ser rigorosamente cumprida. Com 
o advento de uma sociedade com maior necessidade de especializações, tempo menor para dedicação acadêmica, volta à tona o interesse nos 
métodos não-tradicionais. Fred Keller iniciou os estudos sobre o PSI (Personalized System of Instruction), no Brasil, na Universidade de Brasília. 
Foi considerado um método inovador na época, a década de 60, com estudos replicados por outros autores. O PSI apresenta uma série de ca-
racterísticas que podem ser consideradas interessantes nos dias atuais, como por exemplo, a possibilidade de estudar em seu próprio ritmo. O 
presente estudo se propôs a realizar um levantamento de literatura do que vem sido estudado sobre o PSI, e uma comparação entre os estudos 
encontrados. Foram encontrados 19 artigos, publicados entre os anos de 2002 a 2015, com objetivos diversos, como: comparações do PSI com 
outros métodos de ensino, como o OLE (Online Learning Enviroment), avaliar tipos de feedbacks, disciplinas ministradas no método tradicional 
versus PSI e comparação nos níveis de procrastinação. Os participantes das pesquisas foram majoritariamente estudantes universitários. Através 
dos estudos encontrados, pode-se ratificar os resultados encontrados por Kulik, Kulik & Cohen (1979), na vantagem de adotar o PSI como método 
de ensino, mesmo nos dias atuais. 

Palavras-chaves: PSI, Keller, Ensino personalizado
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PROGRAMAÇÃO DE ENSINO PARA fORMULAR OBjETIVOS EDUCACIONAIS: ESTUDO PILOTO

FatiMa teixeira de FreitaS 1, MeLania MoroZ 1

1 PUCSP - PoNtiFíCia UNivErSidadE CatóliCa SP

Resumo

Com o objetivo de otimizar o processo de ensino e, consequentemente, de aprendizagem dos alunos, em sala de aula, elaborou-se uma progra-
mação de ensino informatizada para ensinar professores a formular objetivos, tendo por base as contribuições da Análise do Comportamento. 
Participaram da pesquisa 15 alunos do 1º. ano da graduação de Pedagogia de uma Faculdade da cidade de São Paulo. Cada participante teve 
acesso ao programa de ensino através de um link para um site. Os princípios que nortearam a programação foram: ritmo e ensino individuali-
zado, sequência de atividades para um ensino de cada vez (passos pequenos), “feedback” contingente, atividade constante do aluno; minimizar 
possibilidade de erros, excelência no desempenho. nessa programação de ensino, foram apresentados trechos de textos de livros e de artigos 
(SKInnER, 1972; zAnOTTO,2000; VARGAS,1974) referentes aos conceitos educação, planejamento e formulação de objetivos educacionais. A par-
tir dos trechos, foram propostas atividades, focalizando a compreensão dos conceitos estudados, a identificação de objetivos formulados segun-
do os critérios estabelecidos, e a própria elaboração de objetivo para uma aula. Os resultados apontaram que houve melhora no desempenho 
em relação ao planejamento e à formulação de objetivos, no entanto, não atingiram o nível de desempenho esperado. Verificou-se a necessidade 
de elaboração de um maior número de exercícios. Finalizando, apresentam-se sugestões de reformulação a serem realizadas, as quais deverão 
ser avaliadas em novos estudos.

Palavras-chaves: objetivos educacionais, formação do professor, programação de ensino

PROMOÇÃO DE hABILIDADES SOCIAIS NA EDUCAÇÃO PRé-ESCOLAR: O USO DA LITERATURA INfANTIL COMO RECURSO

JuLiana pinto doS SantoS 1, taLita pereira diaS 2,1, ZiLda aparecida pereira deL prette 1

1 UFSCar - UNivErSidadE FEdEral dE São CarloS, 2 UNiFEv - CENtro UNivErSitário dE votUPoraNGa

Resumo

A criança é exposta a diferentes contextos em que lida com demandas sociais e precisa desenvolver um amplo repertório comportamental para 
um relacionamento interpessoal saudável com outras crianças e adultos. Alguns recursos podem ser utilizados de forma a promover o desenvol-
vimento de habilidades sociais na infância, como é o caso dos livros de histórias infantis, que são de interesse das crianças e acessíveis para os 
adultos. O estudo 1 objetivou identificar livros de histórias infantis que agentes promotores de desenvolvimento social utilizam com crianças e 
quais habilidades eles acreditam desenvolver. Foram aplicados questionários com crianças, pais, professores, psicoterapeutas e pesquisadores. 
Os resultados indicaram que pais e professores utilizam títulos clássicos e valorizam nas crianças o desenvolvimento moral e comportamento de 
obediência. Terapeutas e pesquisadores utilizam livros específicos de habilidades sociais e valorizam habilidades como empatia e assertividade. 
Apontou-se para a importância da comunicação e expansão do conhecimento científico para os ambientes cotidianos da criança como família e 
escola. A escola é um dos espaços mais importantes para o desenvolvimento interpessoal, principalmente nos primeiros anos da escolarização. 
No estudo 2 foi selecionado um livro de literatura infantil e desenvolvida uma ficha de orientação para contação de história, com o objetivo de 
auxiliar o professor a trabalhar, com alunos pré-escolares, as habilidades abordadas no livro. A ficha descreve aspectos como cenas sociais pre-
sentes na história, habilidades sociais contempladas e sugestões de atividades e recursos a serem utilizados na atividade. A ficha foi adotada por 
professoras da Educação Infantil e foram realizadas filmagens de atividades envolvendo contação de história. Identificou-se que os livros infantis 
podem ser ferramentas eficazes para desenvolver na criança noções importantes de habilidades para o convívio em sociedade.

Palavras-chaves: Habilidades sociais, Pré-escolares, Literatura infantil 
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ANÁLISE COMPORTAMENTAL DE REPERTÓRIOS DE ENSINO EM POLíTICAS PúBLICAS NA EDUCAÇÃO BÁSICA.

JuLia pacheco Fanton 1, Jair LopeS Junior 1

1 UNESP - UNivErSidadE EStadUal PaUliSta - CaMPUS BaUrU

Resumo

As consolidações do Programa de Educação Matemática nos Anos Iniciais (EMAI) e das Avaliações de Aprendizagem em Processo (AAP) apresen-
tam-se como demarcações da politica pública da Secretaria de Educação do Estado de São Paulo. A consecução desta política impõe especificida-
des aos repertórios dos docentes. Este estudo objetivou investigar se relatos de professoras atestariam consistências com orientações teóricas 
da Análise do Comportamento quanto ao planejamento, à execução e à avaliação de condições de ensino. Participaram três professoras de uma 
mesma escola estadual. As transcrições das reuniões foram validadas pelas professoras e utilizadas em reuniões consecutivas. As professoras: 
a) identificaram a habilidade na qual os alunos evidenciam maiores dificuldades; b) estimaram situações de ensino de tal habilidade no EMAI; 
c) discutiram, na versão do 1º bimestre de 2017 da AAP, incidências da habilidade identificada. As professoras indicaram: a) a H04 (identificar 
diferentes representações de um mesmo número racional) como a habilidade de maior dificuldade; b) 14 sequencias didáticas vinculadas com o 
ensino da mesma no EMAI; c) 62,5% das questões da AAP como relacionadas com a H04 e relataram a insuficiência das sequencias do EMAI para 
estabelecer os repertórios exigidos na AAP. Os relatos sugerem decomposições de H04 em operantes intermediários, contudo prescindem de 
descrições das contingências adotadas diante das medidas comportamentais de tais operantes. Constata-se a necessidade de, fundamentado 
em dados de observação das aulas, efetuar o planejamento, a execução e avaliação de contingências para o estabelecimento de dependência 
funcional entre os repertórios precorrentes envolvidos na H04. 

Palavras-chaves: EMAI, avaliações diagnósticas, formação de professores, anos iniciais, contingências de ensino

PSICOLOGIA ESCOLAR E EDUCACIONAL NO MARANhÃO: UMA hISTÓRIA DE LUTAS, CONQUISTAS E TENDÊNCIAS ATUAIS

poLLianna gaLVão SoareS de MatoS 2,1, danieL carVaLho de MatoS 1,2

1 UNiCEUMa - UNivErSidadE CEUMa, 2 CrP-Ma - CoNSElho rEGioNal dE PSiColoGia do MaraNhão

Resumo

Na esteira da ampliação das políticas educacionais, é imperativo afirmar a atuação do psicólogo escolar vem se expandindo no Maranhão. A 
representatividade de psicólogos maranhenses (aproximadamente 2.400) permite afirmar que o estado tem se constituído em um cenário pri-
vilegiado para atuação, ensino, pesquisa e intervenção na área. Essa comunicação objetiva (1) discutir a história de inserção e consolidação da 
psicologia escolar e educacional regional; (2) compartilhar a experiência da realização do I Colóquio de Psicologia Escolar e o II Encontro Mara-
nhense de Psicologia na Educação, marco da retomada da Comissão de Psicologia na Educação do CRP-MA; e (3) apresentar resultados parciais 
de uma pesquisa sobre o mapeamento da atuação do psicólogo escolar, cujos indicadores sinalizam significativa filiação teórica à análise de com-
portamento que fundamentam trabalho na educação. A pesquisa realizada foi de caráter exploratório por meio do envio de questionários online 
para os e-mails dos psicólogos cadastrados no banco de dados do CRP-MA, além de divulgação nas redes sociais do Conselho. Identificaram-se 
78 psicólogos que atuam no campo da educação, dos quais 50 respondentes atuam em São Luís e os demais 28 em municípios do estado. A 
maior parte desses profissionais foram formados em instituições no Maranhão (34,62% Universidade Ceuma; 29,49% UFMA; e 8.97% Faculdade 
Pitágoras). Mais da metade (52%) atuam em instituições privadas de educação. Os resultados também indicam que distintas perspectivas teóricas 
da Psicologia, entre as quais a análise do comportamento, vêm fortalecendo a instrumentalização dos profissionais da Psicologia Escolar e no 
desenvolvimento de pesquisas na área.

Palavras-chaves: psicologia escolar e educacional, Maranhão, história, atuação
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INTRODUÇÃO à ANÁLISE DOS hÁBITOS DE ESTUDO

LucaS roBerto pedrão pauLino 1, pauLa danieLe FerrareSi 2

1 UFMt - UNivErSidadE FEdEral dE Mato GroSSo, 2 iaCEP - iNStitUto dE aNáliSE do CoMPortaMENto EM EStUdoS E PSiCotEra - UNidadE 
riBEirão PrEto

Resumo

Sob o tema das habilidades de estudo na Análise do Comportamento este trabalho teórico objetivou sintetizar o discurso sobre hábitos de estudo 
na literatura analítico-comportamental. Para atingir esse objetivo quatro momentos foram essenciais. no primeiro, uma pesquisa exploratória de 
cunho bibliográfico foi realizada na base de dados Scielo sob duas palavras-chave: habilidades de estudo e hábitos de estudo. No segundo, foram 
lidos os resumos e selecionados os artigos que lidassem com a análise do comportamento para serem lidos integralmente. no terceiro foram 
analisados capítulos de livros dedicados ao tema. Finalmente, uma síntese de temas relevantes foi elaborada a partir dessa leitura. Os resultados 
apontam dois temas recorrentes: do ponto de vista teórico, a importância das regras no desenvolvimento de habilidades de estudo; e do ponto 
de vista prático a importância do arranjo de contingências que promovam a generalidade do estudar e comportamentos de autonomia, como 
estudar sem a presença dos responsáveis ou educadores. Como discussão, a presente análise não teve objetivo de comparar a literatura analí-
tico-comportamental com a literatura de outras áreas e, portanto, não incorporou textos que não fossem analítico-comportamentais, todavia, 
isso facilitou a identificação de conceitos e termos técnicos próprios da Análise do Comportamento e a comparação aprofundada entre os textos 
estudados. Por um lado, o profissional promotor de habilidades de estudo deve ter conhecimento suficiente sobre as diferenças entre compor-
tamento controlado por regras e por contingências, e por outro, o estudante deve desenvolver e demonstrar comportamentos pró-estudos.

Palavras-chaves: Hábitos de estudo, Habilidades de estudo, Estudar

ANÁLISE DO COMPORTAMENTO E fORMAÇÃO PARA DOCÊNCIA NO âMBITO DE POLíTICAS PúBLICAS EDUCACIONAIS.

Karina orZari do naSciMento 1, Jair LopeS Junior 1

1 UNESP - UNivErSidadE EStadUal PaUliSta - CaMPUS BaUrU

Resumo

Como política pública, a Secretaria da Educação do Estado de São Paulo tornou obrigatória a exposição dos alunos do Ensino Fundamental e do 
Ensino Médio às Avaliações de Aprendizagem em Processo (AAP). As efetivas funções diagnósticas de tais avaliações dependem de características 
de repertórios de ensino de docentes e de licenciandos. Este estudo investigou possíveis funções instrucionais de mediações no desenvolvimento 
de repertórios de planejamento de contingências de ensino de licenciandos de Matemática envolvendo habilidades presentes nas AAP. Parti-
cipou um licenciando de Matemática (L1) matriculado no último ano letivo em instituição pública. As mediações da pesquisadora objetivaram 
desenvolver repertórios de decomposição de habilidades, de vinculação das habilidades decompostas com medidas de aprendizagem e de 
planejamento de contingências de ensino das mesmas. na Fase 1, L1 selecionou tema e conteúdo e elaborou uma sequência didática. na Fase 
2, as mediações foram efetuadas com base nas habilidades indicadas pela escola a partir dos resultados da aplicação da AAP. diferenças nas 
contingências planejadas nas Fases 1 e 2 sugerem funções instrucionais das mediações quanto à proposição dos objetivos de ensino conside-
rando decomposições das habilidades terminais em habilidades intermediárias. Contudo, L1 vinculou as medidas de aprendizagem predomi-
nantemente ao comportamento do professor, com nítidas dificuldades para indicar ações dos alunos, emitidas sob condições de interação com 
o professor, estimadas como evidências das habilidades consideradas. Intervenções didáticas dos licenciandos em habilidades com diagnóstico 
de dificuldades devem ser precedidas por mediações que priorizem a explicitação das contingências que definem as medidas de aprendizagem 
das habilidades consideradas.

Palavras-chaves: análise do comportamento, docência, educação



33

XXVI Encontro Brasileiro de Psicologia e Medicina 

Comportamental e II Encontro Cultural de 

Estudantes de Análise do Comportamento 
COMUNICAÇÃO ORAL

O BULLyING EM UMA INTERPRETAÇÃO ANALíTICO-COMPORTAMENTAL

João pauLo u. cunha 1, danieLY ideLgardeS Brito tatMatSu 1

1 UFC - UNivErSidadE FEdEral do CEará

Resumo

O bullying é uma forma de violência entre pares definido como um conjunto de comportamentos agressivos, intencionais e repetitivos de uma 
ou mais pessoas contra outra(s), sem uma motivação evidente e que ocorrem em uma relação assimétrica de poder. Sua definição leva em con-
sideração fatores que não estão dentro do escopo teórico analítico-comportamental e que talvez mais dificultem do que auxiliem a investigação 
do fenômeno. O presente trabalho teve por objetivo operacionalizar uma definição analítico-comportamental do bullying e apresentar uma 
análise de sua manutenção a partir de contingências de reforçamento para os comportamentos dos envolvidos, sejam estes agentes (os que 
realizam a provocação), vítimas (aqueles que sofrem a provocação) e testemunhas. Para tanto, realizou-se a leitura de periódicos, teses e livros 
que abordam e descrevem a temática do bullying e realizou-se uma interpretação teórica dos processos analítico-comportamentais envolvidos 
no mesmo. Propõe-se que uma definição analítico-comportamental do bullying refere-se a comportamentos agressivos entre pares que ocorrem 
em uma relação de controle que dificulte a possibilidade de contra-controle por parte da vítima e que traga reforçadores imediatos para o agente. 
Concluiu-se que a manutenção do bullying pode ser explicada a partir de processos comportamentais no repertório de seus envolvidos, entre 
eles reforçamento positivo, reforçamento negativo, ganhos secundários, punição de respostas concorrentes e outros.

Palavras-chaves: Análise do Comportamento, Bullying, Definição, Violência entre pares

REVISÃO DA LITERATURA DE jOGOS EDUCATIVOS COM OBjETIVOS DE ENSINO DE CLASSES DE hABILIDADES SOCIAIS

raiSSa roBerti BeneVideS 1

1 UFSCar - UNivErSidadE FEdEral dE São CarloS

Resumo

A maioria dos jogos multijogadores podem contribuir para o ensino de habilidades sociais, contudo, jogos desenvolvidos especificamente para o 
ensino de habilidades sociais podem ser mais eficientes uma vez que seus objetivos são o ensino desses comportamentos. O objetivo do presen-
te estudo é apresentar a produção de jogos educativos com objetivos específicos de ensinar classes de habilidades sociais e analisar criticamente 
o panorama da área de jogos educativos para habilidades sociais, para isso foi realizado um levantamento de publicações nas bases de dados 
eletrônicas. Foram encontrados vinte jogos educativos com esses objetivos. dentre eles, seis são jogos analógicos e 14 jogos digitais. Além disso, 
há 13 jogos multijogador, cinco jogos no qual apenas um jogador pode jogar e dois no qual podem jogar um ou mais jogadores. Entre os jogos 
multijogador, nove são cooperativos, quatro são competitivos e dois podem ser cooperativos e/ou competitivos. diante da análise dos objetivos 
de ensino dos jogos, percebe-se que os jogos abarcam a maioria das classes de habilidades sociais. Quanto ao público-alvo percebe-se uma 
prevalência de jogos voltados para o público infantil e adolescente com desenvolvimento atípico. A respeito da avaliação do jogo, quatro foram 
avaliados com grupo experimental e grupo controle, onze tiveram apenas grupo experimental e cinco não foram avaliados. dentre os estudos 
que avaliaram especificamente as habilidades sociais (n=13) apenas três fizeram uso de avaliação multimodal. Diante da complexidade de avaliar 
comportamentos sociais, a literatura aponta a necessidade de avaliação multimodal, uma vez que fornece diferentes indicadores que permitem 
mapear de forma mais completa e precisa o repertório de habilidades sociais dos participantes. A respeito dos resultados, os estudos indicaram 
que o uso de jogos com essa finalidade pode ser uma tecnologia promissora para o desenvolvimento de repertório social. Percebe-se que a 
área está em expansão, mas ainda há muito o que explorar, principalmente no que concerne aos tipos e níveis de déficits sociais e o ensino de 
variabilidade comportamental.

Palavras-chaves: habilidades sociais, jogos educativos, revisão de literatura
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APRENDIZAGEM SEM ERRO: ANÁLISE DAS VARIÁVEIS CONTROLADORAS APLICADAS AO ENSINO DE CIÊNCIAS EM UMA ESCOLA PúBLICA.

thiago de oLiVeira pitaLuga 1,3, dougLaS LeaL de oLiVeira 1, LoriSMário erneSto SiMonaSSi 2, LucaS aLVeS Landin 3, heren 
nepoMuceno coSta paixão 3, iSaiaS pedro neto 3, caMiLa Mariane MartinS aLVeS 3, Lorena LaiSSa de aLMeida 3
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Resumo

O termo aprendizagem sem erro tem sido utilizado para se referir, de maneira ampla, à programação de contingências de ensino que resultam 
em desempenhos precisos ou com pouco erro. O presente estudo tem por finalidade fazer uma intervenção no processo de aprendizagem de 
ensino sem erro numa escola pública na disciplina de ciências: química. Em Análise do Comportamento, apontar o erro em detrimento do acerto, 
de forma a enfatizar como estímulos discriminativos, pode ocasionar o aparecimento de respostas emocionais incompatíveis, como ocorre na 
consequência punitiva. Contudo, no ensino sem erro, as respostas erradas não deixam de ocorrer e sim, deixam de ser reforçadas. neste estudo, 
são apresentados diferentes procedimentos de modificação gradual de estímulos para ensinar discriminações, que podem gerar aprendizagem 
sem erro. O procedimento utilizado abrange um método que estimula o aluno a fazer os exercícios propostos em sala de aula pelo professor, 
posteriormente são expostos a uma aula com monitoria personalizada. As fases abrangem: Linha de Base 1, onde é verificado o nível da resposta 
do aluno (certa ou errada), Treino Discriminativo (reforçamento diferencial do acerto) e Linha de Base 2 (verificação dos resultados da interven-
ção). Dados parciais demonstraram a eficácia da utilização do reforçamento positivo diferencial onde elevaram a participação e a eficácia dos 
acertos em 82% das atividades em um grupo de 8 alunos de uma escola estadual, na 2ª série do ensino médio.

Palavras-chaves: Análise do Comportamento, Aprendizagem Sem Erro, Educação, Ensino de Ciências, Ensino de Química

ENSINO SEM ERRO: AVALIAÇÃO E INTERVENÇÃO EM PROGRAMA DE APRENDIZAGEM APLICADA AO ENSINO DE CIÊNCIAS.

thiago de oLiVeira pitaLuga 3, criStian diniZ SouZa 3, LoriSMário erneSto SiMonaSSi 2, LucaS aLVeS Landin 1, heren 
nepoMuceno coSta paixão 1, iSaiaS pedro neto 1, caMiLa Mariane MartinS aLVeS 1, Lorena LaiSSa de aLMeida 1

1 Faa - FaCUldadE aNhaNGUEra dE aNáPoliS, 2 PUC-Go - PoNtiFíCia UNivErSidadE CatóliCa dE GoiáS, 3 UEG - UNivErSidadE EStadUal dE GoiáS

Resumo

Este estudo teve por finalidade realizar uma intervenção no processo de aprendizagem do ensino de ciências, em especial a disciplina de química, 
no qual se utilizou o processo de ensino sem erro, que faz referência ao controle das contingências que estabelecem a aprendizagem por mo-
delos tradicionais e o ensino personalizado. Questionou-se o método de ensino empregado nas instituições avaliando os resultados alcançados 
e observou que o modelo não é eficiente visto grande índice de reprovações dos alunos em disciplinas na área de exatas. Uma das caracterís-
ticas demonstram que os erros emitidos são reforçados fazendo com que o aluno continue falhando. O procedimento desenvolvido no estudo 
abrange um método em que se estimula o aluno a refazer o exercício em que foi identificado o erro para que este possa aprender no próprio 
ritmo com possibilidade de maximização dos acertos através de reforçamento positivo e extinção das respostas de erro. Os resultados obtidos 
serão analisados de acordo com a literatura operante baseada no Sistema Personalizado de Ensino (PSI) e o reforçamento diferencial. Resultados 
preliminares mostraram que os procedimentos podem aprimorar a capacidade de aprendizagem e manutenção da mesma.

Palavras-chaves: Análise do Comportamento, Educação, Ensino de Química, Ensino Sem Erro
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CARACTERIZAÇÃO DO ENSINO EM AMBIENTES ESCOLARES NO ENSINO REGULAR: UMA REVISÃO DE PUBLICAÇÕES

Marco antonio Wege gonçaLVeS 1,2, Maria eLiZa MaZZiLLi pereira 1

1 PUC-SP - PoNtiFíCia UNivErSidadE CatóliCa dE São PaUlo, 2 EqUiPE at 

Resumo

Tem sido comum a realização de revisões de literatura na Análise do Comportamento, como forma de contribuir para a análise do que a área vem 
produzindo e para eventual reorganização de seu desenvolvimento. O presente estudo teve por objetivo caracterizar, com base em publicações, 
a produção de trabalhos analítico-comportamentais que tenham ensinado comportamentos acadêmicos, a alunos do ensino regular, em setting 
de sala de aula ou outros ambientes escolares, com pelo menos cinco alunos. Foram utilizadas como palavras de busca: behavior analysis, clas-
sroom e academic, que foram inseridas nos bancos de dados da PsycnET e Science direct, sendo selecionados os estudos que atendessem aos 
critérios de inclusão constantes do objetivo da presente pesquisa. Foram selecionados 39 estudos, e os principais resultados encontrados foram 
um marcante número de publicações na década de 1970 e um declínio a partir da década seguinte; a predominância de estudos publicados nos 
Estados Unidos da América; a soberania de publicações no Journal of Applied Behavior Analysis; e a ocorrência de publicações realizadas por 
instituições de apenas quatro países. O procedimento mais utilizado pelos agentes de mudança comportamental foi o reforçamento positivo; e o 
programa de ensino padronizado mais utilizado foi o Personalized System of Instruction. A maioria dos estudos obteve sucesso com a utilização 
dos programas de ensino adotados e os considerou superiores aos programas com os quais foram comparados – apontando a eficiência dos 
programas de ensino analítico-comportamentais utilizados para ensinar comportamentos acadêmicos a alunos do ensino regular, em turmas de 
pelo menos cinco alunos.

Palavras-chaves: análise do comportamento, comportamento acadêmico, ensino regular, revisão de literatura

PLANEjAMENTO, EXECUÇÃO E AVALIAÇÃO DE CONTINGÊNCIAS DE ENSINO NA fORMAÇÃO PROfISSIONAL DO PSICÓLOGO

Mariana Fachini eSperança 1, renata BiLion ruiZ prado 1, Jair LopeS Junior 1

1 UNESP - UNivErSidadE EStadUal PaUliSta - CaMPUS BaUrU

Resumo

A interpretação analítico-comportamental das diretrizes Curriculares nacionais dos cursos de Psicologia impõe a transformação de conheci-
mentos em repertórios de atuação profissional. Este estudo objetivou investigar se, no âmbito de uma disciplina do referido curso, a exposição 
reincidente às análises e às avaliações da execução de contingências de ensino, ambas efetuadas pelos próprios discentes, exerceria funções 
instrucionais sobre as classes definidas pelo planejamento e pela execução das contingências de ensino, bem como pela observação e pela 
análise da execução das mesmas. Participaram 34 graduandos, dois pós-graduandos em estágio docência e o docente responsável. O Plano de 
Ensino consistiu na exposição individual e consecutiva de cada aluno à função de expositor da aula (planejar e ministrar aula aos demais alunos 
da turma) e à função de observador da aula (registrar, analisar e avaliar o desempenho do expositor), em ordem definida por sorteio. Diante 
das exposições consecutivas às duas funções, os objetivos das aulas ministradas foram gradualmente definidos por operantes que deveriam 
ser emitidos pela audiência e as medidas comportamentais de tais objetivos consistiram em extensões dos efeitos do reforçamento diferencial 
às situações distintas daquelas adotadas em treino discriminativo. As aulas mantiveram a audiência em interação com o expositor, embora com 
restrições de adequações do comportamento do expositor às características das ações emitidas pelos alunos. O modelo de atividade didática 
adotado na disciplina sugere contribuições para a conversão de contribuições teóricas da Análise do Comportamento, no contexto dos processos 
de ensino e de aprendizagem, em repertórios de atuação profissional do graduando em Psicologia.

Palavras-chaves: AnÁLISE dO COMPORTAMEnTO, PLAnEJAMEnTO dE EnSInO, AVALIAçãO dE COnTInGEnCIA 
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PROjETO INTERDISCIPLINAR DE PREVENÇÃO E ORIENTAÇÃO PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES (P.I.P.O.C.A)

MaríLia gaBrieLa doMingoS de FreitaS 1, Laine Ferreira oLiVeira 1, MicheLe ManSano rodrigueS de carVaLho 1, caroLine 
audiBert henrique 1
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Resumo

Partindo de um contexto de grande evasão escolar e envolvimento de crianças em situação de vulnerabilidade social com comportamentos de 
risco, o projeto PIPOCA foi pensado junto ao CRAS da região norte B de Londrina, como uma forma de ensinar para crianças comportamentos 
pró-sociais por meio de propostas que favorecessem a valorização pessoal, o fortalecimento de vínculos e o autoconhecimento. Os objetivos 
principais foram estabelecer algumas contingências que permitissem o ensino de um repertório comportamental de autoconhecimento e solu-
ção de problemas auxiliando os estudantes a pensarem estratégias que diminuíssem e/ou evitassem seu envolvimento em situações de risco, 
além da valorização e aprofundamento dos vínculos escolares como forma de prevenir a evasão escolar. A intervenção ocorreu durante o 1º 
semestre de 2017, em oito encontros quinzenais de aproximadamente 1h de duração, com estudantes do 5º ano do ensino fundamental. Os 
temas dos encontros foram: estabelecimento de vínculos, autoconhecimento, identificação e reconhecimento das emoções, vínculos familiares 
e comunitários, empatia e respeito, autoestima e autoconfiança, enfrentar os medos, pedir ajuda e avaliação dos encontros. Percebeu-se esta-
belecimento de vínculo com as estagiárias e alterações comportamentais individuais e do grupo, como maior participação nas propostas reali-
zadas, diminuição de faltas nos dias do projeto, manifestações de carinho e expressão de sentimentos, identificação e nomeação dos próprios 
sentimentos e melhora no relacionamento interpessoal dentro da sala de aula. Alguns estudantes descreveram que estavam mais pacientes uns 
com os outros, se comunicando melhor. Ao final da intervenção avaliou-se que o tempo de intervenção foi curto e que alguns temas poderiam 
ser melhor trabalhados em uma intervenção mais longa.

Palavras-chaves: Analise do comportamento na escola, Autoconhecimento, Crianças em situação de vulnerabilidade, Enfrentamento, Prevenção

fOMOS MAL ENTENDIDOS? A APRESENTAÇÃO DA ANÁLISE DO COMPORTAMENTO EM TEXTOS INTRODUTÓRIOS DE PSICOLOGIA

rodrigo daL Ben 1, Fernanda caLixto 1

1 UFSCar - UNivErSidadE FEdEral dE São CarloS

Resumo

Pesquisas demonstraram que livros introdutórios de psicologia com frequência descrevem conceitos e procedimentos analítico-comportamen-
tais de forma equivocada (isto é., não compatível aos apresentados por autores analítico- comportamentais) e tal fato pode afetar negativamente 
a compreensão dos mesmos. na presente pesquisa a apresentação da análise do comportamento em livros introdutórios de psicologia foi 
analisada e categorizada de acordo com o realizado por Hobbs et al. (2000). Foram selecionados para a análise três livros introdutórios de psico-
logia que constam nas listas de mais vendidos em oito livrarias online. A análise da apresentação da Análise do Comportamento (AC) nas seções 
identificadas foi sistematizada a partir de uma lista de verificação com 19 categorias que descrevem aspectos conceituais, epistemológicos e 
metodológicos da análise do comportamento. Os parágrafos eram lidos e uma discordância (erro) era registrada caso apresentasse discrepância 
com as sentenças de comparação. Todas as ocorrências, dos três livros texto, foram reanalisadas por um observador independente. no total, 
foram registradas 20 ocorrências. As categorias 2, 17 e 18 apresentaram o maior número de ocorrências (4, 5 e 4, respectivamente). A s categorias 
3, 8, 13, 14, 15 e 17 apresentaram ocorrências em média uma ocorrência. Os resultados revelam que a análise do comportamento é apresentada 
frequentemente de forma errônea nos livros de psicologia geral. Os autores discutem a necessidade de autores com formação em análise do 
comportamento se aplicarem na tarefa de escrita de textos iniciais e introdutórios.

Palavras-chaves: Análise do comportamento , formação , análise de conceitos 
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TREINAMENTO DE hABILIDADES SOCIAIS PARA UNIVERSITÁRIOS: DESCRIÇÃO DE UM PROCEDIMENTO DE DELINEAMENTO DE LINhA DE 
BASE MúLTIPLA

LaíSa aparecida Moretto 1, aLeSSandra BoLSoni SiLVa 1

1 UNESP - UNivErSidadE EStadUal PaUliSta - CaMPUS BaUrU

Resumo

O termo habilidades sociais é utilizado para indicar um conjunto de comportamentos aprendidos que envolvem interações sociais, são com-
portamentos operantes, mantidos pelos efeitos que causam no ambiente. Atualmente, existe ênfase em torno da temática habilidades sociais 
e suas aplicações devido as relações interpessoais embasarem as demais relações, é exigido dos indivíduos desempenhos sociais adequados e 
funcionais. Universitários estão se preparando para entrar no mercado profissional e a interação social embasa a atuação da profissional. Além 
do ambienta acadêmico exigir habilidades sociais consideradas necessárias para um melhor desempenho acadêmico e social do aluno. Este 
estudo objetivou avaliar os efeitos de um treinamento de habilidades sociais para universitários, com delineamento de linha de base múltipla de 
sujeito único. Participaram cinco universitários, com idade média de 18,6 anos, avaliados pelos instrumentos: QHC-Universitários, IHS-del-Prette, 
BAI, BdI, AUdIT, dUSI, Mini-SPIn e entrevista semiestruturada. O grupo foi avaliado na linha de base 1, três meses depois linha de base 2, passou 
pela intervenção e pós-teste, e, seis meses depois, reavaliado no seguimento. Os dados foram analisados pelos softwares Psicoinfo e SPSS. Os 
dados não apontaram mudanças significativas entre as avaliações de linha de base 1 e 2. Já entre linha de base 2 e pós-teste, há indicativos de 
ampliação do repertório de habilidades sociais, principalmente dos participantes que fizeram as tarefas de casa, e melhora em indicadores de 
saúde mental. Observou-se a manutenção de resultados no seguimento. 

Palavras-chaves: treinamento de habilidades sociais, delineamento de linha de base múltipla, ensino

ALTERNATIVAS EM PRÁTICAS EDUCACIONAIS: UMA METODOLOGIA ATIVA E COOPERATIVA DE ENSINO-APRENDIZAGEM

Mariana Maria MendeS aLVeS da SiLVa 1, ana LuiZa paSSoS couto 1, gaBrieL MendeS de Sá MeneZeS 1, JúLia Maria FLorentino 
da Mota 1, Victor hugo de SouZa 1, geoVandro LucaS pereira de caS 1, Virginia cordeiro aMoriM 1, danieLa Martina aLVeS 
aguiLar 1
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Resumo

dentro da análise do comportamento, metodologias ativas (MAs) de ensino-aprendizagem são discutidas desde a década de 60 por Skinner 
(1972 [1968]), Lindsley (1992), Keller (1972 [1968]), entre outros. Essas metodologias consistem em: a) uso do reforço positivo ao invés de con-
trole aversivo na produção de novo repertório comportamental; b) domínio completo do conteúdo para avançar para o seguinte; c) grau de 
dificuldade crescente entre módulos; e d) avaliação frequente do aluno. Uma das principais diferenças entre as MAs e os métodos tradicionais é 
o protagonismo dos alunos no processo de ensino-aprendizagem, enquanto o professor ocupa um papel de facilitador. Entretanto, estes méto-
dos não são utilizados por requererem dos educadores alto custo de resposta, tanto para sua produção quanto aplicação. Tendo como base os 
princípios das MAs e a metodologia dos 300, desenvolvida por Fragelli (2015), foram criados os Grupos de Estudos Cooperativos (GECs) em uma 
disciplina de Ensino Superior nos semestres S1 e S2, visando estabelecer estratégias ativas e cooperativas de estudo em grupos, nos quais alunos 
com nota superior a 7 (média) na primeira avaliação da disciplina ajudaram alunos que não alcançaram média. Além do aumento da nota dos 
alunos (reforço arbitrário), os GECs implicaram em reforçadores sociais intrínsecos à cooperação e oportunidade para os monitores aplicarem os 
conceitos analítico-comportamentais. Para o professor, o menor custo de resposta se comparado à outras MAs, viabiliza pequenas variações em 
seu responder que tem potencial de alterar práticas culturais educacionais vigentes. 

Palavras-chaves: cooperação, educação, metodologias ativas
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A PERCEPÇÃO DE PROfESSORES DO ENSINO fUNDAMENTAL I SOBRE O SISTEMA DE INCLUSÃO
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Resumo

A Educação Especial surge como um apoio pedagógico especializado à educação comum. Até a metade do século XX, o atendimento era realizado 
em escolas e classes especiais nas escolas públicas para os diversos graus de deficiência intelectual. Após o plano nacional de educação- PNE, 
Lei n°10.172/2001 que iniciou o processo da escola inclusiva, e da criação da lei brasileira de inclusão nº 13.146/2015, o debate gira em torno da 
educação escolar inclusiva, ampliando a participação de todos os estudantes no ensino regular. Entretanto, não basta que todos os alunos sejam 
integrados a salas e escolas comuns, mas devem participar do meio social destas instituições, as quais deverão estar preparadas para receber 
todos os alunos. Buscou-se investigar como os professores compreendem este processo no ensino regular. Foram entrevistados 27 professores 
de ensino fundamental 1, de escolas sorteadas aleatoriamente, em uma cidade do interior de São Paulo. Foi aplicado um questionário de escala 
Likert com 11 perguntas fechadas. Os dados coletados foram agrupados e após a tabulação foi verificada a percepção destes profissionais, vi-
sando o nível de concordância dos participantes acerca da proposta de educação inclusiva, como a existência de coerência entre as práticas e os 
discursos observados. Assim, constatou-se que a maioria não possui preparo para lidar com a diferença, e não dispõem de técnicas para promo-
ver a inclusão desses deficientes no contexto educacional. Torna-se importante considerar pesquisas abrangentes para obter dados satisfatórios 
a respeito da compreensão dos professores. 

Palavras-chaves: Deficiência, Percepção de professores, Inclusão escolar

REVISÃO DE TRABALhOS EXPERIMENTAIS SOBRE O ENSINO DE COMPORTAMENTO VERBAL NO TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA

KaroLinY LopeS da hora 1, FeLipe auguSto goMeS WanderLeY 2
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Resumo

Introdução e Objetivo
na Análise do Comportamento, vários modelos experimentais e de intervenção foram propostos para o desenvolvimento de repertórios verbais 
de pessoas diagnosticadas com o Transtorno do Espectro Autista (TEA), dentre eles: o Picture Exchange Communication System (PECS); o Early 
and Intensive Behavioral Intervention (EIBI); o Vebal Behavior Approach (VBA); o Multiple Exemplar Instruction (MEI); o matching-to-sample (MTS); 
o discrete Trial Teaching (dTT); e o natural Environment Training (nET). Os programas partem da análise das variáveis envolvidas na aquisição 
e manutenção dos repertórios verbais, arranjando-se contingências e criando-se oportunidades de ensino. O presente trabalho tem como obje-
tivo realizar a revisão de pesquisas experimentais que trabalharam com o ensino de comportamento verbal no Transtorno do Espectro Autista.

Métodos
Foram consultados acervos de programas de pós-graduação vinculados à Universidade Federal de São Carlos, Pontifícia Universidade Católica, 
Universidade Federal do Pará e Universidade Católica de São Paulo. Foram incluídos estudos publicados nos últimos 15 anos que objetivaram o 
ensino de comportamento verbal para pessoas com TEA a partir dos princípios da Análise Experimental do Comportamento.

Resultados e Discussão
32 trabalhos corresponderam aos critérios de elegibilidade. 28,6% dos estudos compreenderam a intervenção precoce, porém, não foram en-
contrados participantes com idade inferior a 3 anos. Apenas 9,5% dos trabalhos envolveram participantes na idade adulta. A maioria dos estu-
dos se dedicaram ao ensino de tato (60,8%) e de mando (34,7%). Apenas dois trabalhos se propuseram ao ensino de repertórios verbais mais 
complexos, como intraverbais e autoclíticos. As metodologias mais utilizadas foram dTT, fading, MTS e a condição dOR. Os demais protocolos 
de SMTS, RRdS e MEI e os programas PECS e EIBI ocorreram com menor frequência. destaca-se que todos os trabalhos analisados utilizaram 
reforçamento positivo.

Palavras-chaves: Autismo, Comportamento Verbal, Revisão de literatura
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EMERGÊNCIA DE RESPOSTA DE OUVINTE EM CRIANÇAS COM AUTISMO APÓS ENSINO DE INTRAVERBAIS VIA CUIDADORES
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Resumo

Este estudo avaliou o ensino de intraverbais para crianças com autismo via cuidadores e o efeito da aquisição dos intraverbais na emergência de 
respostas de ouvinte. Participaram do estudo dois cuidadores e seus respectivos filhos. Os cuidadores já estavam aptos a aplicar tentativas dis-
cretas e seus desempenhos eram constantemente avaliados através de um protocolo de integridade de aplicação. Após uma avaliação da linha 
de base das respostas intraverbais e de ouvinte, os cuidadores foram treinados a aplicaram um programa de ensino de intraverbais até que o 
desempenho das crianças fosse superior a 90% de acertos em duas sessões consecutivas. depois disto, foram testadas respostas de seleção para 
os estímulos do treino de intraverbais. Os dois participantes tiveram desempenho de 100% nesse teste de ouvinte. Estes resultados mostram que 
cuidadores podem ser capacitados a ensinar intraverbais para crianças com autismo, e que a aquisição desse repertório pode ser uma via para 
estabelecer a integração dos comportamentos de ouvinte e falante (naming) em crianças com autismo

Palavras-chaves: comportamento verbal, ensino via cuidadores, naming

APRIMORAMENTO DE hABILIDADE DE CONVERSAÇÃO POR MEIO DE SCRIPT fADING

danieL carVaLho de MatoS 1,2
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Resumo

O script fading visa ajudar a desenvolver melhores habilidades de comunicação de autistas com outras pessoas. O procedimento pode incorporar 
pistas em vários contextos. Scripts podem ser organizados em situações rotineiras da vida, como uma brincadeira entre crianças e podem ser no 
formato de imagens, ou ainda textuais ou auditivos. Um participante deve, a partir da manipulação do material, fazer uso de frases e, quando se 
torna mais consistente, o material deve ser esvanecido como forma de estimular autonomia. Pesquisas anteriores sugeriram o desenvolvimento 
de independência do material, manutenção do desempenho em sessões de follow up e estabelecimento de um efeito de generalização. O obje-
tivo do presente trabalho foi replicar a literatura prévia com uma criança (P) de 8 anos com autismo. O ensino com script fading com três temas 
para conversação foi programado por dois terapeutas e a generalização foi posteriormente medida com uma criança típica com idade próxima 
à de P. O controle experimental foi assegurado por uma linha de base múltipla com os três temas. Em princípio, P tinha que ler frases relevantes 
para cada história submetida a treino e, na medida que critérios arbitrários eram alcançados, entravam em vigor os passos de esvanecimento 
até que a independência total dos mesmos fosse estabelecida. Como resultado, P tornou-se independente em todos os temas de conversação e 
o desempenho foi mantido em follow up duas semanas depois. Além disso foi identificado efeito de generalização com outras pessoas. 

Palavras-chaves: Autismo, Follow up, Generalização, Script fading
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TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA NA VISÃO ANALíTICO COMPORTAMENTAL
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Resumo

O dSM-V, apresenta o Transtorno do Espectro Autista como um Transtorno do neurodesenvolvimento. Os critérios diagnósticos essenciais, são: 
déficits persistentes na comunicação social e na interação social em múltiplos contextos e padrões restritivos e repetitivos de comportamento, 
interesses ou atividades. Além disso, estes sintomas devem estar presentes desde o início da infância e limitarem ou prejudicarem o funciona-
mento diário. Por existir uma grande variabilidade no que diz respeito ao grau de habilidades sociais e de comunicação e nos padrões de com-
portamento que ocorrem em pessoas ditas autistas, a expressão “Transtornos do Espectro Autista” (TEA) foi adotada. no dSM, comportamentos 
característicos do repertório autista são apresentados em termos topográficos, entretanto, para que seja condizente com a visão analítico com-
portamental, a análise tem que ser feita além da topografia, para que então seja feita a manipulação do ambiente do indivíduo e habilidades 
necessárias e que ainda não fazem parte do repertório daquele indivíduo sejam ensinadas, desenvolvendo de novos repertórios. O objetivo deste 
projeto foi apresentar as diferenças de uma avaliação comportamental e de avaliações tradicionais no diagnóstico do indivíduo com TEA, além 
disso, também objetivou-se apresentar a definição de TEA e como começar a planejar possíveis intervenções após o diagnóstico. Como método 
foi utilizada uma revisão narrativa. Como resultados foram encontradas significativas diferenças entre os dois modos de avaliação, além disso, 
verificou-se que o modo de avaliar da análise do comportamento facilita no planejamento de intervenções, o que está diretamente ligado ao 
modo que a Análise do Comportamento considera o sujeito com TEA.

Palavras-chaves: Educação Especial, TEA, ABA

ENSINO DE COMPORTAMENTO VERBAL ELEMENTAR POR EXEMPLARES MúLTIPLOS EM CRIANÇAS COM TRANSTORNO DO ESPECTRO 
AUTISTA
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Resumo

no escopo da investigação sob quais condições ocorre a aprendizagem de operantes verbais, diferentes condições de ensino têm sido planeja-
das. Considerando que a população com Transtorno do Espectro Autista (TEA) apresenta frequentemente um repertório de operantes verbais 
ausente ou fracamente estabelecido, é necessário o estudo do planejamento de intervenções sistemáticas desses repertórios com condições de 
favorecer não só a aquisição de vocabulário, mas também o seu potencial gerativo de novas funções verbais. O Multiple Exemplar Instruction 
(MEI) é uma estrutura de ensino que tem demonstrado resultados promissores pela sua capacidade de estabelecer relações entre comportamen-
tos de ouvinte e de falante e gerar novas respostas verbais. O objetivo deste estudo foi verificar os efeitos do MEI sobre o estabelecimento e inte-
gração entre os repertórios de ouvinte e de falante (ecoico, tato e mando). Participaram duas crianças com Transtorno do Espectro do Autismo, 
com idades de 07 e 08 anos e cuja comunicação era muito restrita e baseada em trocas de figuras. O ensino adotou três conjuntos de estímulos 
com três estímulos cada. O ensino com cada conjunto foi realizado separadamente. Ora o ensino consistia no treino de ouvinte baseado em se-
leção, ora tentativas de ouvinte, ecoico, tato e mando, de forma rotativa. Sondas múltiplas intercalaram os ensinos e verificaram os efeitos destes 
sobre o repertório de falante com os demais conjuntos. Ainda que com variabilidade entre participantes, os resultados demonstraram efeito do 
MEI sobre o aumento na emissão de respostas verbais para os dois participantes.

Palavras-chaves: Transtorno do espectro autista, Ensino, Comportamento Verbal, MEI
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ENSINO DE fRAÇÕES PARA ADOLESCENTES COM DEfICIÊNCIA VISUAL
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Resumo

O estudo teve por objetivo ensinar frações unitárias e não unitárias para dois adolescentes com cegueira, por meio de ensino por tentativas 
discretas, instruções verbais e reforçamento diferencial em um delineamento do tipo A-B com follow-up. O procedimento consistiu de levan-
tamento do repertório de entrada, intervenção com aplicação de tentativas envolvendo frações unitárias e frações não-unitárias, esondas de 
aprendizagem empregando materiais concretos e instruções orais, com e sem dicas. A coleta de dados foi realizada durante três meses, com 
dois encontros semanais, de aproximadamente 25 minutos de duração cada. O índice de fidedignidade foi 93% de concordância pesquisador-
-observador independente. No levantamento da linha de base, os participantes identificaram igualdade, diferença e metade, mas não identifica-
ram um terço. Nos dois primeiros encontros houve dificuldade em resolver as tentativas, mas nos seguintes os erros não aconteceram e foram 
reduzidos na sonda de aprendizagem e no follow-up. no ensino de frações não-unitárias os acertos dos participantes foram próximos a 100%. Os 
dados sugerem que no decorrer do procedimento o reforçamento de respostas corretas e, consequentemente, da cadeia de comportamentos 
para resolver cada problema (raciocínio) na presença de algumas frações foi suficiente para produzir desempenho planejado para novas frações. 
Pode-se inferir que ocorreram respostas generalizadas, demonstradas pelo responder semelhante diante de novos estímulos e pelo responder 
discriminado na presença de estímulos diferentes, nas diversas atividades usando materiais adaptados. O estudo mostra que é viável ensinar 
frações a alunos com cegueira, usando materiais concretos simples ou adaptados, contribuindo para o desenvolvimento do raciocínio abstrato.
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REDUÇÃO NA fREQUÊNCIA DE COMPORTAMENTOS INADEQUADOS APÓS ENSINO DE UM SISTEMA DE COMUNICAÇÃO ALTERNATIVA 
(SCA) A UMA CRIANÇA COM AUTISMO
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Resumo

Dificuldades de linguagem apresentadas por indivíduos com autismo podem ser diminuídas através do uso de sistemas de comunicação al-
ternativa/aumentativa (SCA). Alguns estudos apontam também a redução de ocorrência de comportamentos inadequados à medida que o 
indivíduo é treinado para utilização do SCA, uma vez que passa a se comunicar funcionalmente. O objetivo deste estudo foi avaliar a frequência 
de comportamentos inadequados antes e depois de treino para utilização do SCA. O participante foi uma criança autista de cinco anos de idade, 
do sexo masculino. O treino das tentativas de SCA foi realizado em uma sala de atendimento coletivo para crianças, nas dependências de uma 
universidade pública em Belém-PA. Os comportamentos inadequados foram registrados em três sessões iniciais pré-treino e ocorreram tipica-
mente quando itens desejados estavam indisponíveis e quando demandas específicas eram apresentadas. As topografias identificadas foram: 
gritar, chorar, arranhar, bater com as mãos e os pés nos profissionais, pegar objetos dos profissionais, levantar da cadeira e forçar sua passagem 
mesmo com resistência oferecida. O treino de SCA, foi conduzido ao longo de dez sessões e posteriormente foram registradas novamente as 
ocorrências de comportamentos inadequados durante três sessões de atendimento pós-treino. Houve redução na ocorrência da maioria dos 
comportamentos observados: os comportamentos de gritar e chorar foram os que passaram a ocorrer em menor frequência, porém levantar 
da cadeira e arranhar foram mais frequentes durante as sessões pós-treino. Esses resultados apontam que a melhoria nas habilidades de co-
municação, através do ensino de um SCA, pode diminuir a ocorrência de comportamentos inadequados em crianças com autismo. discute-se 
como outras estratégias utilizadas ao longo das sessões pelos profissionais, para redução de comportamentos inadequados possam também ter 
contribuído para os resultados obtidos. 
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ANÁLISES OPERANTES DE COMPORTAMENTOS ESPúRIOS NO fUTEBOL PROfISSIONAL.
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Resumo

Admite-se que o futebol exerce expressiva influência em práticas culturais. Em contexto no qual a corrupção tornou-se prática comum, repertó-
rios operantes espúrios controlados pelo erro do árbitro, como simular jogada legal após emissão de infração, tornam-se aceitáveis como ingre-
dientes do jogo. Comportamentos análogos podem sugerir, equivocadamente, tratar-se do estilo do jogador brasileiro, tornando mais prováveis 
injustiças sociais e medidas corretivas. Extinguir repertórios espúrios de jogadores pode ser um caminho para alterar consequências contingen-
tes a esse comportamento. Este estudo objetivou descrever e analisar comportamentos espúrios de jogadores em relação aos árbitros. Foram 
assistidos, por dois pesquisadores, dois dos cinco jogos de maior público no Brasil em 2016 (2° e 4°), com ênfase: a) na identificação e na des-
crição de repertórios espúrios definidos em termos de unidades de análise de três termos; b) na quantificação da incidência de tais repertórios. 
Constatou-se que os repertórios espúrios de frequência mais elevada (atirar-se ao solo mediante contato físico de outrem com força insuficiente 
para tal efeito e levantar as mãos imediatamente após deslocar o adversário ilicitamente) foram antecedidos por eventos topograficamente 
semelhantes (toque e/ou queda do adversário). Contudo, contingente à emissão de tais repertórios constatou-se a intermitência de ações dos 
árbitros definidas pela aplicação correta de advertências, bem como pelo favorecimento indevido do emissor das respostas. Reincidências e re-
gularidades nos registros sugerem uma natureza operante para repertórios espúrios, fortalecendo contribuições da Análise do Comportamento 
para o conhecimento sobre o funcionamento 
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ANÁLISE DO COMPORTAMENTO E fUTEBOL: DIMENSÕES OPERANTES DO CURRíCULO DAS CATEGORIAS DE BASE.
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Resumo

As exigências de certificação impostas aos clubes de futebol profissional apresentam-se como políticas públicas que preconizam medidas que 
garantam aos jogadores das categorias de base condições de formação para a futura atuação. Admite-se que a tradução do padrão de jogo de 
uma equipe em repertórios operantes poderia se constituir em condição necessária para elaboração de um currículo de formação. Este estudo 
objetivou caracterizar topográfica e funcionalmente repertórios operantes que podem definir currículos de formação de jogadores das catego-
rias de base mediante a decomposição dos comportamentos objetivo de diferentes setores de uma equipe de futebol. Participaram o treinador, 
o auxiliar técnico e o analista de desempenho das categorias de base de um clube filiado à Federação Paulista de Futebol. Em 11 reuniões quin-
zenais no clube, os participantes descreveram, em termos topográfico e funcional, os comportamentos objetivo que definiam cada setor de uma 
equipe e as posições do respectivo setor. As gravações das descrições foram exibidas cumulativa e consecutivamente, em multimídia, como con-
dições estimuladoras das descrições. dois comportamentos objetivo foram admitidos pelos participantes como prioritários para um currículo de 
formação: a) marcação por zona; b) ataque organizado. Tais comportamentos foram decompostos, respectivamente, em 27 e em 21 operantes 
intermediários com representações em diagramas das possíveis dependências funcionais entre os operantes, bem como das respectivas topo-
grafias. A explicitação de propriedades topográficas e funcionais dos operantes intermediários viabiliza condições de visibilidade para o planeja-
mento, a execução e a avaliação de contingências de treinamento consistentes com currículos de formação de jogadores em categorias de base
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COMPORTAMENTO SEXUALIZADO DE CRIANÇAS QUE SOfRERAM ABUSO SEXUAL: UMA VISÃO ANALíTICO-COMPORTAMENTAL 
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Resumo

A Organização Mundial da Saúde estima que somente em 2002, em todo o mundo, cerca de 223 milhões de pessoas com menos de 18 anos de 
idade experienciaram formas de violência sexual. Uma dentre as consequências recorrentes em caso de abuso sexual é o comportamento sexu-
alizado. Este é comumente caracterizado pelas brincadeiras de cunho sexual, masturbação excessiva, conhecimento sexual inapropriado para 
a idade e pedido de estimulação sexual para outras pessoas, etc. nessa perspectiva, o presente estudo pretende investigar o comportamento 
sexualizado na perspectiva analítico-comportamental, entendendo o comportamento sexualizado enquanto um comportamento aprendido e 
percebendo as variáveis presentes no contexto abusivo que podem influenciar na emissão de comportamentos erotizados. Utilizou-se a revisão 
de literatura como delineamento de pesquisa, realizando uma busca de artigos nas seguintes bases de dados eletrônicos: Portal de Periódicos 
(CAPES/MEC), Scientific Electronic Library Online (SciELO) e Periódicos Eletrônicos em Psicologia (PEPSIC). Foram selecionados 13 artigos, distribu-
ídos em trabalhos bibliográficos e de caráter experimental, que mantivessem relação direta com o tema. Segundo a literatura analisada, durante 
o abuso sexual a criança pode sentir excitação sexual em função do prazer e da formação de vínculos, por ser reforçada positivamente pelo abu-
sador quando obtém deste atenção, e esses comportamentos acabam sendo generalizados para as relações que a criança mantem com outras 
pessoas. A cultura também tem um papel reforçador para emissão desses comportamentos, onde estabelece uma hierarquia que coloca o pai 
como provedor e autoridade máxima, o qual não deve ser desobedecido pela criança. Logo, a criança vítima de abuso, vindo de um contexto em 
que a regra social “Toda criança deve obedecer aos pais/adultos” é reforçada, pode manter repertório passivo frente a figura de qualquer adulto, 
emitindo comportamentos erotizados e aumentando a probabilidade de um novo abuso.
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CONTRIBUIÇÃO DA ANÁLISE DO COMPORTAMENTO NA EXECUÇÃO DE PENAS EM REGIME ABERTO E SEMIABERTO
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Resumo

O Patronato Municipal de Apucarana iniciou suas atividades em parceria com a Universidade Estadual do Paraná (UnESPAR) em junho de 2013. 
O propósito é desenvolver atividades sob a perspectiva da co-responsabilidade entre Poder Público Estadual, Poder Público Municipal, Poder 
Judiciário e Ministério Público Estadual e Federal de maneira educativa e ressocializadora, pautadas pelos direitos humanos. É um programa in-
terdisciplinar que conta com os cursos de Administração, direito, Pedagogia, Psicologia e Serviço Social. Cabe ao setor de Psicologia acolhida aos 
assistidos, realização de triagem psicológica, encaminhamento para atendimento psicológico em instituições parceiras, realização de encontros 
de avaliação e monitoramento com as instituições envolvidas no processo, preparação da infra-estrutura para iniciar as atividades, realização 
de estudos, pesquisas e trabalhos científicos sobre as temáticas e as experiências desenvolvidas. Como o projeto atende assistidos em regime 
aberto e semiaberto, o presente trabalho visa analisar, por meio de revisão bibliográfica, o sistema de execução penal sob o enfoque da Análise 
do Comportamento. nesta linha, enxerga-se o governo como uma agência de controle da qual surgem as leis, de caráter predominantemente pu-
nitivo e de reforço negativo, em detrimento do reforço positivo, destacando-se, portanto, seu aspecto coercitivo. O controle coercitivo promove 
o autoconhecimento; no entanto, pode provocar comportamentos de fuga e esquiva. O autoconhecimento colabora na mudança de comporta-
mentos através do autocontrole, além disso, possibilita planejar sua vida. Concluiu-se, portanto, que os estudos em Análise do Comportamento 
são essenciais para auxiliar neste processo de saída do regime fechado, onde o indivíduo está privado de liberdade para o retorno à convivência 
social e familiar.
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Resumo

Indivíduos com Transtorno do Espectro Autista apresentam prejuízo persistente na comunicação social recíproca e na amplitude de interesses. 
Deste modo, geralmente possuem dificuldade em expressar seus interesses ao outro, a dificuldade de compreender regras e variação drástica de 
humor mediante a frustração, o que leva a comportamentos inapropriados no momento de recusa. A Análise funcional experimental é um mé-
todo que consiste na análise das contingências responsáveis por um comportamento (ou classe de respostas), manipulando variáveis e eventos 
possivelmente relacionados ao comportamento alvo. neste contexto este estudo visou investigar as variáveis que controlam os comportamentos 
inapropriados, de um menino de nove anos com autismo moderado e deficiência intelectual, ocorridos no período de latência entre o pedido 
para tomar banho e o comportamento de tomar banho, assim como a diminuição deste período de latência. O procedimento de coleta de dados 
foi dividido em três fases: Observação em ambiente natural; Análise Funcional Experimental; e Intervenção, por meio de reforço diferencial de 
aproximações sucessivas e apresentação de modelos. Os resultados da análise funcional experimental demonstraram que o controle e a manu-
tenção do comportamento de recusa à tomar banho se dava pelo acesso ao item tangível. O tempo de latência entre a ordem da mãe e o com-
portamento de tomar banho na linha de base estava entre 16 e 20 minutos, diminuindo na intervenção para o intervalo de dois minutos a três 
segundos. A partir dos resultados obtidos, pode-se concluir que a intervenção foi eficaz na medida em que garantiu uma diminuição relevante 
no tempo de latência entre a ordem e o banho.

Palavras-chaves: Transtorno do Espectro Autista, Análise Funcional Experimental, Intervenção
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Resumo

No presente trabalho, é apresentada a perspectiva analítico comportamental sobre as psicopatologias com objetivo de compreender a definição 
de esquizofrenia para a Análise do Comportamento e aventar a possível atuação do analista do comportamento frente a essa psicopatologia. 
Intencionamos realizar análise funcional do repertório comportamental de um paciente diagnosticado como esquizofrênico para levantar novas 
possibilidades de intervenção. Com base nessa perspectiva, os critérios diagnósticos do dSM-V para esquizofrenia são abordados enquanto 
comportamentos ou classes de respostas a serem compreendidos a partir da relação organismo-ambiente. A partir do método dedutivo, traz-se 
o exemplo do caso de John nash como um paciente com repertório psicótico, devido à descrição detalhada de seu histórico comportamental 
feita por Nasar (1998/2008), além de sua popularidade e referência nessa área de estudo. Assim, a partir da leitura de sua biografia, foram 
realizadas análises funcionais dos comportamentos psicóticos apresentados por nash ao longo de sua vida. Buscou-se esclarecer as possíveis 
variáveis determinantes de seu repertório e optou-se por analisar excessos comportamentais relacionados a delírios, alucinações e discursos 
desorganizados, bem como déficits referentes a trabalho, relações interpessoais e autocuidado, conforme os critérios do DSM-V (APA,2013). 
Identificou-se na história de Nash possíveis variáveis de controle de seus comportamentos psicóticos, corroborando com a teoria de Skinner 
(1953/2003) acerca da seleção e manutenção dos comportamentos na interação organismo-ambiente. Também se observou que o psicótico está 
tão suscetível ao reforçamento quanto o indivíduo típico no que tange aos reforços naturais. Por outro lado, percebeu-se que a resposta de um 
psicótico se diverge de um indivíduo típico em se tratando de reforços arbitrários. Constatou-se que grande parte dos déficits comportamentais 
de nash advinha do prejuízo na interação social. Assim, um protocolo foi elaborado, propondo que a atuação frente a este caso se desse através 
de análises funcionais seguidas de manipulação de variáveis.
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Resumo

Introdução: Os casos de Transtornos do Espectro do Autismo (TEA) são caracterizados pelo déficit de comunicação e interação social, padrões 
restritos e repetitivos de comportamentos, interesses e atividades. A Análise do Comportamento Aplicada (ABA) tem obtido resultados sig-
nificativos na intervenção ao TEA, comprovados cientificamente, buscando construir repertórios socialmente relevantes e reduzir repertórios 
problemáticos. Objetivo: Analisar o comportamento repetitivo auto-lesivo de uma criança e discutir sobre o tratamento a partir da orientação 
em ABA. Método: Criança de 2 anos, sexo masculino, com diagnóstico de TEA. Foi submetida a tratamento farmacológico (Risperidona 2,5mg) e 
à intervenção em ABA (sessões diárias, individuais, com duração de 1h30). A partir de observação direta e entrevista com os pais, foi realizada a 
linha de base do comportamento da criança. A partir disso, foram realizadas orientações aos pais, com análise funcional do comportamento-alvo. 
Resultados e discussões: A criança apresentava um comportamento repetitivo em alta frequência e intensidade, com risco de lesão e rompimen-
to com o ambiente social, podendo se apresentar de forma crônica e causar danos físicos ao próprio individuo. Há três tipos de consequências 
reforçadoras que podem ser contingentes ao comportamento auto-lesivo e responsáveis por sua aquisição e manutenção: reforçamento social 
positivo (atenção), reforçamento social negativo (eliminação de tarefas acadêmicas quando apresentadas) e reforçamento automático (estimu-
lação tátil). Foi realizada a análise funcional, identificando que os comportamentos repetitivos auto-lesivos emitidos pela criança eram mantidos 
por consequências reforçadoras positivas e reforçamento automático. Como procedimentos de intervenção, foram propostas mudanças no 
ambiente (enriquecimento de ambiente sensorial) e orientações aos pais (novas formas de manejo de comportamentos). Conclusão: A interven-
ção em ABA mostrou-se eficaz, até o momento, quanto ao manejo dos comportamentos repetitivos e ao desenvolvimento global do paciente.

Palavras-chaves: Análise do Comportamento Aplicada, Transtorno do Espectro Autista, Comportamentos repetitivos, Comportamento auto-
-lesivo

CONTRIBUIÇÃO DO PSICÓLOGO NOS PROGRAMAS DE INTERVENÇÃO PRECOCE NAS APAES DO ESTADO DE SÃO PAULO

Bianca caLLegari 1, caroLine BonaccorSi 1, BárBara ScarLaSSara 1, Verônica pereira 2, oLga Maria piaZentin roLiM 
rodrigueS 1

1 UNESP - UNivErSidadE EStadUal PaUliSta - CaMPUS BaUrU, 2 UFGd - UNivErSidadE FEdEral da GraNdE doUradoS

Resumo

A intervenção precoce tem o objetivo de contemplar as necessidades das crianças nos primeiros anos de vida por meio de recursos específicos, 
incluindo atividades que promovam sua aprendizagem, seu desenvolvimento e serviços de apoio às famílias. diversas instituições objetivam 
trabalhar com as potencialidades dos sujeitos, dentre elas estão as APAES, consideradas as primeiras instituições a contribuir com a Educação 
Especial e com os programas de intervenção precoce no Brasil. Entre os profissionais que compõem a equipe interdisciplinar está o psicólogo, 
que tem papel essencial tanto para avaliação do desenvolvimento infantil quanto por oportunizar a aproximação da equipe em relação às fa-
mílias. diante disso, a presente pesquisa teve por objetivo descrever as ações dos psicólogos das APAES do estado de São Paulo em serviços de 
intervenção precoce. A pesquisa teve como base um delineamento descritivo-exploratório, a partir de uma entrevista semiestruturada composta 
por 23 itens, contendo perguntas abertas e fechadas sobre sua atuação com Intervenção Precoce, tais como tempo de atuação, formação, funda-
mentação teórica e prática na área. A pesquisa foi realizada em duas etapas: a primeira através do contato telefônico com 303 APAEs do Estado 
de São Paulo a fim de verificar como é realizado o serviço; e a segunda etapa por meio do envio e recebimento da entrevista pelos profissionais. 
Ao final, 22 psicólogos participaram da pesquisa. Os resultados indicaram limitações quanto à concepção de intervenção precoce pelos profis-
sionais, apontando discrepâncias entre os aspectos teóricos e práticos. Conclui-se que a necessidade de uma formação adequada é premente 
nos diferentes níveis de ensino, da graduação à pós-graduação. Para os profissionais que já atuam com esse tema, essa necessidade é ainda 
mais urgente, pois uma atuação prática dissociada de conhecimentos teóricos inviabiliza um trabalho de qualidade, impedindo os objetivos da 
intervenção precoce de serem alcançados.

Palavras-chaves: Intervenção Precoce, APAE, Psicólogo
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ATENDIMENTO PSICOLÓGICO A UNIVERSITÁRIOS A PARTIR DO REfERENCIAL DA CLíNICA ANALíTICO-COMPORTAMENTAL: 
DESENVOLVENDO REPERTÓRIOS POR MEIO DE OfICINAS EM GRUPO.
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Resumo

Introdução e Objetivo
A clínica analítico-comportamental tem por ênfase o desenvolvimento de repertórios, tendo em vista a queixa do cliente e análise funcional de 
suas dificuldades. A entrada do estudante no ensino superior representa um momento de transição e requer uma série de habilidades, nem 
sempre desenvolvidas na história de vida do universitário, para que seja bem sucedido pessoal e profissionalmente. Descreve-se as ações de um 
Projeto de Extensão de referencial analítico-comportamental, no qual são oferecidos a universitários atendimentos individuais na modalidade 
de psicoterapia, e oficinas em grupo com as seguintes temáticas: 1) Orientação aos Estudos: visa trabalhar com os estudantes as ferramentas 
necessárias para a criação de hábitos de estudo; 2) Habilidades Sociais: consiste em ensinar estratégias interpessoais aos indivíduos, com a in-
tenção de melhorar sua competência nas situações sociais; e 3) Controle de ansiedade e enfrentamento do estresse: visa a auxiliar estudantes 
cujo desempenho acadêmico esteja prejudicado pelo excesso de ansiedade e de estresse. 

Métodos
Todas as oficinas são compostas de 8 encontros, com duração de 2 horas cada, e conduzidos por estudantes finalistas de Psicologia, devidamen-
te capacitados e supervisionados. Cada oficina tem metodologia própria, coerente com o referencial analítico-comportamental e com foco na 
aquisição de novos repertórios.

Resultados e Discussão
Nos anos de 2015 e 2016 foram beneficiados 38 universitários na modalidade de psicoterapia individual e 175 universitários nas oficinas em 
grupo. As avaliações das oficinas pelos participantes (realizadas a partir de um instrumento específico) indicaram que as estratégias adotadas 
têm contribuído para o desenvolvimento das habilidades propostas para cada uma das oficinas.

Palavras-chaves: Oficinas TerapeuticaS, Projeto de Extensão, Universitários

O DESPERTAR DAS hABILIDADES: A PERSPECTIVA DA ANÁLISE DO COMPORTAMENTO APLICADA A UM CASO DE AUTISMO NA INfâNCIA 

JuLia Sargi 1, LariSSa aguirre 1

1 GrUPo CoNdUzir

Resumo

Fernando (6 anos), iniciou a terapia devido ao diagnostico de TEA (Transtorno do Espectro Autista). A partir de observação e testes diretos 
identificou-se déficit no repertório verbal nas categorias de ecoico, mando, tato, intraverbal e pré textual; dificuldades de seguir instruções e 
no repertório de brincar e social. Apresentava comportamentos desejáveis frente apresentação de estímulos novos, demonstrando operação 
estabelecedora para instalação de repertórios.A intervenção se constituiu em 4 horas semanais de terapia ABA e 12 horas semanais de Acompa-
nhamento Terapêutico. Para o treino do repertório verbal foi utilizado o ensino Treino de Tentativas discretas (dTT) e para o treino do repertório 
de brincadeira e interação com pares, a modalidade Ensino naturalístico. Para o treino de Mando, as terapeutas realizaram um teste de prefe-
rências, e os itens listados à partir do teste, eram utilizados em sessão para estabelecimento de operação motivadora. Através de dica ecóica, os 
mandos de Fernando eram modelados, e conforme ele emitia mandos próximos à resposta final modelada: mandos espontâneos, mais acesso 
ao item reforçador lhe era disponibilizado. Após 1 anos ele passou a emitir 60 mandos espontâneos por hora sendo o registro inicial da frequên-
cia de mandos 8 por hora. A topografia inicial de mandos era de menos de três palavras e a criança não emitia mandos por atenção, informação 
ou interrupção de atividades. Ao final do processo, ele já era capaz de emitir mandos com 8 ou mais palavras e com diferentes funções. Baseado 
nos resultados registrados, pôde-se observar que a criança desenvolveu de forma significativa seu repertório social e verbal. Atualmente, por 
estar cada vez mais exposto á situações do convívio social, ele vem desenvolvendo as habilidades em ambiente natural, além de manter e gene-
ralizar aquelas aprendidas em sessões de terapia ABA.

Palavras-chaves: análise do comportamento aplicada, autismo, ensino naturalistico
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TREINO COGNITIVO UTILIZANDO jOGOS DIGITAIS PARA CRIANÇAS COM TDAh.

gaBrieL Zeini 1

1 aNiMa - ClíNiCa aNiMa (aSa SUl)

Resumo

Esta apresentação é uma revisão bibliográfica sobre a interface entre a Análise do Comportamento e os Jogos Virtuais, no apoio ao treino das 
atividades educacionais de crianças com Transtorno de Déficit de Atenção e/ou Hiperatividade (TDAH). Fazendo uma revisão das contribuições 
da neuropedagogia e da neuroaprendência até chegar no treinamento utilizando os Jogos Virtuais. Com os avanços tecnológicos da Realidade 
Virtual é possível manejar os aspectos comportamentais de uma criança TdAH por meio das tecnologias computacionais, considerando a sua 
capacidade dentre as funções executivas. Pesquisas apontam que a tecnologia dos Jogos Virtuais tem potencial para intervir nas redes neurais e 
estimulando novas sinapses, podendo ser utilizada como ferramenta de apoio por crianças com TDAH. Teve por método uma revisão bibliográfi-
ca a qual priorizou os textos das ciências do comportamento tendo por critério pesquisas por evidências e referências de metanálise.

Palavras-chaves: TdAH, Jogos digitais, Intervenção

TéCNICAS COMPORTAMENTAIS UTILIZADAS EM TERAPIA BEM SUCEDIDA DE TRÊS MULhERES COM ANSIEDADE E DEPRESSÃO

gioVanna eLeuterio LeVatti 1, aLeSSandra turini BoLSoni-SiLVa 1
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Resumo

Ansiedade e depressão são prevalentes, ocorrendo em comorbidade em torno de 50 a 60% dos casos. Pode-se sugerir a importância do processo 
terapêutico para essa população. O estudo, aprovado pelo Comitê de Ética, teve como objetivo a análise das técnicas comportamentais utilizadas 
por três díades terapeuta – cliente, cuja intervenção, teve duração de um ano e eliminou ou reduziu a sintomatologia de ansiedade e depressão. 
Participaram deste estudo três mulheres com sintomas de ansiedade e depressão. Foram utilizados arquivos de áudio com a gravação das 
intervenções, sendo categorizadas dez sessões de cada díade, três iniciais, quatro no meio e três finais, totalizando 30 sessões. Foi utilizado Pro-
tocolo de Observação, e software The Observer XT 7.0 Em termos de frequência, na díade 1 análise de contingência junto com comportamentos 
solicitação de relato e solicitação de reflexão se destacou, seguida de reforçamento diferencial, no início e final. Ao meio se destacou empatia. Na 
díade 2, análise de contingências ligada a solicitação de relato e solicitação de reflexão se destacou nos três momentos. Reforçamento diferencial 
se destacou ao meio, e empatia no início. Análise de contingências ligada a interpretação e informação se destacou ao final. Na díade 3, análise 
de contingências ligada a solicitação de relato e solicitação de reflexão se destacou no início. Ao meio, houve destaque para oferecimento de 
modelo, no final, análise de contingências ligada a solicitação de relato e reforçamento diferencial se destacaram. Pode-se perceber que algumas 
técnicas foram frequentes nos três casos, podendo indicar o benefício de seu uso. Fundação para Pesquisa no Estado de São Paulo – FAPESP. 
Processo nº 2015/10230-9

Palavras-chaves: Terapia Analítico Comportamental, Técnicas comportamentais, Intervenção Clínica, Saúde
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PANORAMA ANALíTICO COMPORTAMENTAL NA CLíNICA: A DESCRIÇÃO DE UM ESTUDO DE UM CASO DE ESQUIZOfRENIA
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Resumo

A terapia analítico-comportamental é a área aplicada na análise do comportamento. Para Objetivou-se, com o presente trabalho, realizar aten-
dimentos psicológicos em parceria com outros profissionais. O acompanhamento psicológico foi realizado com um estudante universitário 
diagnosticado com esquizofrenia. Os atendimentos psicoterápicos ocorreram no Centro de Práticas Psicoterápicas da Universidade Federal de 
Mato Grosso. Foram realizadas 16 sessões de psicoterapia. Estas foram supervisionadas por uma professora especialista na área. Além disso, 
realizaram-se discussões com alunos que auxiliavam na análise do caso. Por fim, estabeleceu-se uma parceria com um médico que realizava 
atendimentos psiquiátricos no cliente. O processo foi realizado em cinco etapas de análise: (a) coleta de dados das diversas relações ambientais 
do cliente (e.g. familiar, acadêmica, social, afetiva). A partir disso, houve a possibilidade de realização de (b) análise contingenciais e funcionais, 
formulando uma rede de hipóteses, denominada, formulação comportamental. Em seguida, buscou-se (c) desenvolver estratégias de interven-
ções. Por conseguinte, (d) foram testadas as hipóteses levantadas, por meio da efetivação das estratégias interventivas. Por fim, (e) retoma-se a 
discussão acerca da formulação comportamental, como forma de avaliação da estratégia assumida. Os temas trabalhados foram: autoconhe-
cimento, habilidades sociais, autocontrole e autoestima. Assim, estratégias como hole-playing,treinamento de habilidades sociais, descrição 
de respostas mantenedoras de repertórios problemas e confrontação de queixas são exemplos de algumas práticas interventivas. Por fim,o 
trabalho possibilitou observar que um cliente com comportamentos esquizofrênicos se afeta por contingências atuais e passadas, assim como 
outros sujeitos. Assim, há uma tarefa além de identificar topografias comportamentais, investigar no ambiente as circunstâncias que a mantêm 
determinados comportamentos afim de modificá-los.

Palavras-chaves: Análise de contingências, Estudo de caso, Esquizofrenia

INTERVENÇÃO ANALíTICO-COMPORTAMENTAL COM CASAL COM TREINAMENTO DE hABILIDADES SOCIAIS

FLaViane iZidro aLVeS de LiMa FerraZ 1, aLeSSandra turini BoLSoni SiLVa 1
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Resumo

Conflitos no casamento podem estar ligados a déficits em habilidades sociais conjugais e podem prejudicar a saúde dos indivíduos e o desen-
volvimento dos filhos. O presente estudo refere-se ao atendimento de um casal ao longo de uma pesquisa de mestrado. Aplicou-se o Promove-
-Casais com o escopo de impactar diretamente a relação conjugal e, indiretamente, a saúde mental e a relação entre pais-filhos. O casal queixou-
-se de conflitos conjugais, comportamento agressivo do marido, ansiedade da esposa, birras do filho. Realizou-se o total de 17 sessões semanais 
(1h30/2h), duas para entrevistas iniciais/pré-teste (2h/2h30, individual/casal), 10 para a intervenção, uma para medida intermediária, duas para 
pós-teste/encerramento, uma para medida de seguimento e uma para devolutiva. Após, comparou-se as medidas de resultado. Antes da inter-
venção, o casal apresentou déficit em autoconhecimento e escores clínicos (IHSC) em autoafirmação assertiva, autocontrole proativo e reativo; 
nível leve de depressão e a esposa apresentou nível moderado de ansiedade; com a intervenção o casal alcançou um repertório de habilidades 
sociais acima da média e chegou ao nível mínimo de ansiedade e depressão. Quanto ao comportamento infantil, antes do início dos atendimen-
tos, a criança apresentou nível clínico (CBCL) para problemas de comportamento internalizantes (ansiedade/depressão/problemas de sono) e 
limítrofe para externalizantes (desobedecer/desafiar/gritar/irritabilidade), após a intervenção chegou ao nível limítrofe para internalizantes e não 
clínico para problemas externalizantes. Os resultados sugerem que a intervenção contribuiu para o aprimoramento do repertório de habilidades 
sociais conjugais impactando positiva e diretamente a interação conjugal e indiretamente a interação entre pais e filhos e saúde mental.

Palavras-chaves: relação conjugal, comportamento infantil, saúde mental, conjugalidade
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REGRAS SOCIAIS DE GÊNERO ENVOLVIDAS NO SOfRIMENTO CLíNICO DE MULhERES EM PROCESSO PSICOTERAPÊUTICO

aManda SoareS dantaS 1, renata SiLVa pinheiro 1
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Resumo

Vários estudos discutem como ser mulher pode ser considerado um fator de risco para determinadas doenças mentais (Baptista, Baptista e Oli-
veira, 1999; Correia e Borloti, 2011), como a depressão, e como isto pode se relacionar as regras sociais de gênero existentes e ao reforçamento 
diferencial de padrões de comportamento específicos em função da classe homens ou mulheres. Na clínica psicológica, esse problema também 
aparece na forma de sofrimento para a cliente, que pode muitas vezes passar despercebido em função das sutilezas e da onipresença dessas 
regras na sociedade. Torna-se evidente a necessidade de mapear as variáveis envolvidas nesse adoecimento, a fim de desenvolver estratégias 
de tratamento e prevenção eficazes para esse público. Sendo assim, o objetivo deste estudo foi analisar as contingências de comportamentos-
-problema que envolvem regras sociais de gênero no sofrimento psicológico de mulheres em processo psicoterapêutico. A coleta de dados foi 
feita pela leitura das análises de sessão de cinco pacientes atendidas por um grupo de terapeutas no Hospital Universitário (USP). Os dados 
mostram que todas elas apresentam demandas, como violência doméstica, violência na gravidez e privações de reforçadores, relacionadas 
diretamente a variáveis específicas de gênero . Na discussão, é abordado impacto dessas categorias a curto, médio e logo prazo, além da forma 
de condução dos terapeutas.
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EfEITOS DA PSICOTERAPIA ANALíTICA fUNCIONAL (fAP) NA fREQUÊNCIA DA QUEIXA DO CLIENTE

danieLe coSteLini SiMõeS de Macedo 1, JuLiana Vertuan ruFino 1, ceLSo apparecido athaYde neto 2
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Resumo

Muitos estudos recentes têm investigado as evidências de melhoras de clientes em psicoterapia clínica comportamental como uma função dos 
diferentes métodos. Um método clínico que tem levantado muitas evidências de melhoras de cliente em psicoterapia é a Psicoterapia Analítica 
Funcional (FAP). O presente projeto buscou contribuir com essa área de investigação tendo como objetivo avaliar a influência da FAP sobre a 
frequência de queixas do cliente. Para tanto, participaram do estudo três clientes da clínica-escola de uma instituição de ensino superior da 
cidade de Londrina. Três participantes (P1, P2 e P3) foram expostos a um delineamento de linha de base múltipla em que sessões de Linha de 
Base foram realizadas com tratamento baseado na queixa do cliente e sessões experimentais foram realizadas de acordo com a FAP. Os dados 
ainda estão sendo coletados, mas a análise preliminar de dois participantes indicou que para P1 houve queda na frequência de queixa mediante 
a introdução da FAP, enquanto que para P2 não houve alteração da frequência de queixas. Para todos os participantes analisados observou-se 
queda na frequência de CRB1 e aumento na frequência de CRB2.

Palavras-chaves: Psicoterapia Analítica Funcional, Psicoterapia Comportamental, Queixa, FAP
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MANUTENÇÃO DE REPERTÓRIO ADQUIRIDO EM TERAPIA COMO CRITéRIO PARA ALTA: UM ESTUDO DE CASO CLíNICO
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Resumo

O presente trabalho descreve o atendimento realizado, na clínica escola de uma universidade pública, com um homem adulto com 40 anos, 
funcionário público, com 3 filhos de relacionamentos diferentes e em vias de separação. A queixa inicial apresentada pelo cliente era a de “se 
sentir muito pressionado e se afundar nos problemas” (sic) com as ex mulheres e seus filhos, com a atual namorada, problemas financeiros e 
estar bebendo diariamente, percebendo o comprometimento das relações sociais e no trabalho. Foram realizadas 19 sessões com foco psicote-
rapêutico e 14 com foco psicoeducativo. A principal hipótese funcional trabalhada foi a de que os comportamentos-problema do cliente teriam 
função de esquiva de situações e sentimentos aversivos. O objetivo dos atendimentos foi dar condições para o cliente entender a sua relação com 
a bebida, organizar os seus problemas e aumentar a variabilidade comportamental. Os temas abordados foram: alcoolismo, uso de medicação 
e ansiedade. As estratégias psicoterapêuticas tiveram foco no desenvolvimento de repertórios de autoconhecimento, autocontrole, resolução 
de problemas, tomada de decisão e de habilidades sociais. nas sessões, utilizou-se os princípios de modelação, modelagem, reforçamento dife-
rencial, reforçamento descritivo e social, bloqueio de esquiva. O cliente enriqueceu seu repertório comportamental dentro dos temas e padrões 
propostos. Mesmo com as interrupções no atendimento em função de diferentes contingências, os comportamentos trabalhados se mantiveram 
e não houveram perdas. Conclui-se que o cliente foi beneficiado pelo processo terapêutico, havendo aquisição e manutenção de repertórios nas 
diferentes áreas de sua vida, resultando em sua alta.
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Resumo

A Clínica Psicológica da Universidade Estadual de Londrina, dispõe do projeto “Psicologia Clínica Comportamental para Pais com Filhos em Aten-
dimento Psiquiátrico”, que objetiva: a) oferecer atendimento psicológico aos pais, cujos filhos estão em tratamento psiquiátrico no Ambulatório 
de Psiquiatria do Ambulatório de Especialidades do Hospital Universitário (AEHU); b) disponibilizar avaliações neuropsicológicas; c) aprimorar o 
processo de aprendizagem de graduandos em psicologia e residentes de psiquiatria por meio de discussões interdisciplinares, interconsultas e 
supervisões. Os clientes são assistidos na psiquiatria infantil do AEHU e quando necessário são encaminhados para atendimentos psicológicos 
individuais na clínica de psicologia. A seleção dos encaminhados acontece através das discussões multidisciplinares e das interconsultas. Os 
atendimentos propõem informar e orientar os responsáveis quanto as práticas parentais que podem propiciar a melhora comportamental do 
menor, assim como atender às demandas trazidas por eles e pelos filhos. Atualmente atende-se 11 famílias com queixas que incluem diferentes 
transtornos psiquiátricos. Espera-se que as trocas de saberes entre os profissionais propiciem um olhar mais amplo acerca dos problemas psi-
quiátricos e das possíveis contingências implicadas. Percebeu-se que ao longo dos acompanhamentos psicoterápicos, as famílias têm tido acesso 
a informações importantes a respeito do desenvolvimento infantil e de práticas parentais que podem estar a contribuir para a manutenção e 
agravamento dos problemas infantis, o que permite pensar em estratégias para instalar comportamentos alternativos que garantam tanto a 
melhora e se possível a superação do problema. Uma variável importante é a efetiva participação dos responsáveis (maioria dos casos não são 
os pais biológicos por estarem afastados das crianças entre outros motivos), essa participação de acordo com a literatura e com os resultados 
até então, demonstram uma intensificação na melhora dos casos e na diminuição de medicamentos, sendo o tratamento mais eficaz do que nas 
famílias não participativas.

Palavras-chaves: Psicoterapia Analítico Comportamental , Psiquiatria Infantil, Psicoterapia de Famílias
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ANÁLISE fUNCIONAL DO TRANSTORNO OBSESSIVO COMPULSIVO NA INfâNCIA 

deniSe chaVeS de MeLo pereira 1

1 UdF - CENtro UNivErSitário do diStrito FEdEral

Resumo

O transtorno obsessivo compulsivo (TOC) é um transtorno de ansiedade que se caracteriza por obsessões e compulsões. Refere-se a comporta-
mentos ritualísticos em resposta à necessidade da obsessão, sendo reforçado negativamente pelo alívio momentâneo da ansiedade. O terapeuta 
comportamental, através do fortalecimento do vínculo terapêutico e da análise funcional, identifica as prováveis variáveis ambientais que con-
trolam o comportamento obsessivo e compulsivo, analisa qual é a função desses comportamentos e quais as consequências que os mantêm. A 
intervenção do terapeuta comportamental pode se dar a partir da exposição a estímulos ansiogênicos e da prevenção às respostas ritualísticas. 
deve focar também na psicoeducação, informando e incentivando a família e o cliente na adesão ao tratamento, sendo o engajamento funda-
mental para a melhora do cliente. no caso analisado, o cliente é uma criança de 11 anos, que mora com seus pais e sua irmã gêmea. Os rituais de 
limpeza começaram a acontecer após um episódio de violência em uma nova escola. Cursava o quinto ano quando interrompeu os estudos em 
razão de uma crise de ansiedade após tomar um refrigerante na escola, que acreditou ter sido contaminado. O seu ambiente familiar proporcio-
nou vivências de estresse frequentes, tornando-o sensível ao estresse psicossocial. A preocupação excessiva com a sua mãe, devido aos conflitos 
conjugais por causa do pai alcoolista, é uma variável relacionada ao seu comportamento obsessivo e compulsivo. 
Contingências de reforçamento negativo de respostas de fuga e esquiva mantêm os rituais como forma de neutralizar o perigo, tendo como 
consequência o alívio imediato da ansiedade.

Palavras-chaves: Análise funcional, ansiedade, obsessões, compulsões

UMA éTICA PRAGMATISTA PARA A PRÁTICA CLíNICA ANALíTICO-COMPORTAMENTAL

SteFannY LouiSe dörner 1, Mariana BatiSta 1, LucaS radiS 1, caMiLa Muchon de MeLo 1

1 UEl - UNivErSidadE EStadUal dE loNdriNa

Resumo

Refletindo acerca de um planejamento cultural, Skinner foi direcionado ao campo da ética e discutiu a sobrevivência das culturas como valor 
fundamental, defendendo a aplicação da tecnologia comportamental para a resolução de problemas humanos. Esta investigação consiste em 
um estudo teórico-conceitual que objetivou identificar em que medida a filosofia moral skinneriana pode instituir diretrizes éticas para o estabe-
lecimento de objetivos terapêuticos na clínica analítico-comportamental. O itinerário percorrido abordou (1) a influência do Pragmatismo sobre 
os pressupostos de uma ética behaviorista radical e (2) os fundamentos dessa filosofia moral para a psicoterapia. Identificou-se que os princípios 
de efetividade e utilidade, que compõem a concepção de verdade do pragmatismo, subsidiam a defesa de Skinner por um planejamento cultural. 
Como fim último, esse planejamento deve estabelecer o equilíbrio entre o bem do indivíduo e o bem das culturas. A psicoterapia, enquanto uma 
tecnologia comportamental, se orientada por uma ética skinneriana, pode e deve promover a convergência entre esses dois bens. Tal conflu-
ência parece ser possível ao se desenvolver princípios altruístas, cooperativos, de respeito à diversidade e de responsabilidade social. A relação 
terapêutica torna-se elemento central para o estabelecimento desses objetivos clínicos, pois ao adotar um posicionamento ético fundamentado 
no sistema moral de Skinner, o terapeuta admite seu papel de agente político e assume dois compromissos interdependentes: a promoção de 
qualidade de vida do cliente e o arranjo de contingências que viabilizem a adoção de um compromisso social pelo indivíduo. Conclui-se que o 
terapeuta deve se engajar em discussões que estabeleçam objetivos éticos consistentes. 

Palavras-chaves: Behaviorismo radical, ética, pragmatismo, psicoterapia analítico-comportamental
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Resumo

A sugestão pode ser definida como uma ideia ou crença comunicável que, uma vez aceita, tem a capacidade de exercer profundas modificações 
no comportamento. A sugestionabilidade abrange os processos biopsicossociais que facilitam ou aumentam a probabilidade de que uma suges-
tão seja ou não aceita. Os autores têm como objetivo discutir os conceitos de sugestão e sugestionabilidade sob um enfoque neuropsicológico, 
integrando os achados de uma pesquisa sobre variáveis cognitivas relacionadas ao cérebro sugestionável do adulto, as quais são capazes de 
interferir em processos de decisão em contextos sociais diversificados. Foi realizada uma revisão literária na base de dados Medline utilizando 
diferentes combinações dos termos suggestibility, suggestion, social brain, social cognition, social learning, e priming, resultando em 388 artigos. 
Consideradas as repetições, restaram 287, dos quais foram selecionados 39 artigos escritos em inglês, abrangendo pesquisas feitas com seres 
humanos adultos, incluindo revisões e metanálises. Foram critérios para exclusão os redigidos em outros idiomas, cartas ao editor, relatos de 
casos, pesquisas com crianças e estudos conduzidos em animais. Muitos autores afirmam que estes temas são negligenciados e mal compreen-
didos na literatura científica. De fato, são poucos os que os discutem sob uma óptica neuropsicológica e cognitiva, o que contrasta com a grande 
quantidade de artigos abordando o tema no contexto da hipnose e do efeito placebo. Outras pesquisas enfocam a relação da sugestionabilidade 
com determinados traços de personalidade, sexo, inteligência, capacidade imaginativa e estado de saúde física e mental. Para tanto, estudos a 
respeito destes constructos com enfoque neuropsicológico, tornam-se fundamentais.

Palavras-chaves: Suggestibility, Suggestion, Social cognition, Social brain, Social learning

DIfERENÇAS COMPORTAMENTAIS ENTRE RATOS ESPONTANEAMENTE hIPERTENSOS (ShR) E WISTAR kyOTO (Wky): EfEITOS DO 
ACRéSCIMO DE UMA LUZ DE fEEDBACk

JuLiana Montenegro BraSiLeiro 1, guiLherMe caiado de caStro popoWicZ 2,1, BeatriZ paSSoS guiMarãeS 2,1, FáBio LeYSer 
gonçaLVeS 1

1 UNESP - UNivErSidadE EStadUal PaUliSta - CaMPUS BaUrU, 2 USC - UNivErSidadE do SaGrado Coração

Resumo

A Clínica Psicológica da Universidade Estadual de Londrina, dispõe do projeto “Psicologia Clínica Comportamental para Pais com Filhos em AtenO 
TdAH é caracterizado por hiperatividade, impulsividade e desatenção. Pesquisas relacionam alterações na sensibilidade ao reforço e TdAH, prin-
cipalmente uma forte preferência por reforçadores imediatos, em detrimento de reforçadores maiores a longo prazo. Assim, o reforçador perde 
seu valor quando o atraso entre a resposta e o reforçador aumenta. Com isso, apenas sequências curtas de respostas são reforçadas aumentan-
do a variabilidade comportamental. A linhagem SHR é um modelo animal de TdAH, principalmente sob o procedimento de esquema de reforço 
múltiplo FI 2min-EXT 5min. nesse protocolo, além da luz da caixa sinalizando o componente FI, há também uma luz-de-feedback consequente a 
resposta de pressão à barra tanto no componente FI quanto na EXT. O resultado típico indica que a linhagem SHR responde 3 vezes mais na EXT 
e duas vezes mais durante o FI. Uma hipótese para essa diferença é que a luz-de-feedback pode adquirir propriedades de reforçador condicio-
nado. O objetivo do presente trabalho é avaliar o impacto do acréscimo da luz-de-feedback. Foram utilizados 6 ratos, (3 WKY e 3 SHR). Utilizou-se 
o esquema múltiplo FI 2min – EXT 5min conforme o original, mas retirando a luz-de-feedback no segundo experimento. Até o momento foram 
realizadas 10 sessões de FI 2min – EXT 5 min, sem a luz-de-feedback (Média de respostas das três últimas sessões: SHR=131,0; WKY=30,7) . A 
análise será concluída após três sessões consecutivas em que a taxa de resposta varie menos que 10% em cada uma das duas fases (sem e com 
a luz-de-feedback). Processos FAPESP 2015/12453-5 e 2016/07077-7

Palavras-chaves: Hiperatividade, Ratos Espontaneamente Hipertensos (SHR), TdAH
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PSICOBIOLOGIA DO ESTRESSE POR EMPATIA EM PROfISSIONAIS DE SAúDE MENTAL

uLiana Fernanda poZZoBon SieMiatKoWSKi 1, héLio anderSon toneLLi 1, KaMiLLa KraSinSKi caron 1
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Resumo

Trauma vicariante, estresse pós-traumático secundário e fadiga da compaixão são descritores para reações emocionais de pessoas expostas ao 
relato e manejo de experiências traumáticas de terceiros, situações estas vivenciadas cotidianamente por profissionais de saúde mental. Poucos 
são os estudos das consequências desta exposição sobre a mente destes profissionais. A teoria das representações mentais compartilhadas 
propõe que a empatia e emoções vicariantes compreendem o mapeamento dos processos mentais de terceiros em áreas cerebrais associativas. 
Como um fenômeno neurofisiológico, tal compartilhamento emocional é, em princípio, autolimitado, e seu uso exaustivo pode associar-se a 
desconforto mental e a psicopatologia, justificáveis pelos mesmos processos bioquímicos e moleculares envolvidos nos transtornos de estresse 
pós-traumático. Objetivo: Compreender os efeitos psicobiológicos na saúde emocional do profissional de saúde mental utilizando da empatia, 
compaixão e emoções vicariantes no manejo de seus pacientes. Método: Os autores realizaram busca eletrônica nas bases Medline, PsycInfo e 
Bvs saúde, utilizando os descritores vicarious trauma, vicarious emotions, secondary traumatic stress e compassion fatigue, associados ao termo 
mental health therapists, que resultou em 21 artigos, os quais guiaram a padronização dos conceitos, ainda mal definidos na literatura, utilizados 
na discussão sobre consequências de seu uso repetido sobre a saúde de terapeutas à luz do modelo das representações compartilhadas. Con-
clusão: nosso estudo demonstra que terapeutas estão sujeitos a consequências emocionais frente à exposição do sofrimento mental de seus 
pacientes. Pretendemos alertar para a necessidade de maior atenção ao problema, sugerindo desenhos experimentais para pesquisas sobre 
contrapartidas psicobiológicas do uso profissional da empatia e emoções vicariantes. 

Palavras-chaves: Estresse em profissionais de saúde , Estresse pós-traumático secundário, Fadiga da compaixão, Representações compartilha-
das, Trauma vicariante

UMA INTRODUÇÃO AO ORGANIZATIONAL BEhAVIOR MANAGMENT (OBM)

LiZandra aLBuquerque da SiLVa BeZerra 1, aLana rocha goMeS 1, KaroLinY LopeS da hora 1, orLando conStâncio gadeLha 
FiLho 1

1 UFC - UNivErSidadE FEdEral do CEará - CaMPUS SoBral 

Resumo

Introdução e Objetivo
A análise do comportamento Aplicada às organizações busca a análise de contingências vigentes no ambiente de trabalho, investigando as va-
riáveis antecedentes e consequentes que afetam diretamente cada um dos indivíduos. Este estudo tem como objetivo apresentar as principais 
estratégias de intervenção utilizadas pela OBM (Organizational Behavior Management).

Métodos
Foi realizada a análise da literatura em Análise do Comportamento com foco nas organizações.

Resultados e Discussão
As principais estratégias utilizadas pela análise do comportamento aplicada no contexto das organizações são: A ABC (Antecedents– Behavior – 
Consequences) que é uma sistematização formal dos estímulos antecedentes e consequentes determinantes de um dado comportamento ou 
desempenho, a fim de compreender o porquê as pessoas fazem o que fazem dentro do contexto organizacional; O PinPoint (Pontos-Chaves) que 
são os alvos de intervenção, geralmente comportamentos, que são identificados como os definidores do problema em questão a serem traba-
lhados; e o PIC-NIC que tem como intuito identificar os antecedentes e consequentes de cada comportamento e caracterizar as consequências 
a partir de três critérios: se é positiva ou negativa (P/n), se é imediata ou futura (I/F), enquanto à sua probabilidade de ocorrências, se é certa ou 
incerta (C/U). nesse contexto, foi possível perceber que as estratégias aplicadas pela OBM tem sido de suma importância para o gerenciamento 
de performances pessoais dentro do contexto das organizações.

Palavras-chaves: Organizational Behavior Managment, Análise do Comportamento, Psicologia Organizacional
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GERIR CONfLITOS DE TRABALhO NO CONTEXTO ORGANIZACIONAL A PARTIR DA PERSPECTIVA ANALíTICO-COMPORTAMENTAL.

nataLia SiLVa 1, nádia Kienen 2

1 UtFPr - UNivErSidadE tECNolóGiCa FEdEral do ParaNá, 2 UEl - UNivErSidadE EStadUal dE loNdriNa

Resumo

Introdução e Objetivo
Gerir conflitos de trabalho no ambiente organizacional é uma classe de comportamentos essencial aos gestores, pois influencia resultados finan-
ceiros das organizações e relações interpessoais. Este trabalho teve como objetivo analisar criticamente as contribuições sobre gerir conflitos de 
trabalho no contexto organizacional com base na literatura, a partir da perspectiva analítico-comportamental. 

Métodos
Por meio de pesquisa nas bases de dados dos periódicos da Capes, selecionou-se 27 fontes de informação a partir da leitura dos resumos. Pos-
teriormente à leitura das fontes de informação, foram definidas categorias de análise com referência à contingência de três termos: classes de 
estímulos antecedentes, classes de respostas e classes estímulos consequentes.

Resultados e Discussão
Os resultados demonstraram que o fenômeno gerir conflitos é explicado por meio da utilização de termos mentalistas, estruturas internas e his-
tória dos indivíduos. Há também adoção de um modelo explicativo do comportamento por meio de estilos de gestão de conflitos, nomeados com 
base na ação realizada e classificação das consequências dos conflitos para a organização como positivas ou negativas. Por meio da Análise do 
Comportamento entende-se que propriedades do ambiente na ocasião em que a ação ocorre podem determinar a ocorrência de comportamen-
tos de gerir conflitos. Fuga e esquiva ou cooperação e competição são classes comportamentais emitidas ao gerir conflitos e suas consequências 
podem alterar a probabilidade de o comportamento ocorrer novamente. Assim, a Análise do Comportamento contribui para o entendimento 
do gerir conflitos como uma classe comportamental e a relação entre as classes de estímulos antecedentes, respostas e consequentes permite 
analisar funcionalmente esses comportamentos.

Palavras-chaves: Análise do Comportamento, contexto organizacional, gestão de conflitos, mediação, trabalho

ACOMPANhAMENTO fUNCIONAL NO SERVIÇO PúBLICO

FáBio Laporte 1, ana FLáVia LeaL 1, Janaina pintor 1

1 MPF - MiNiStério PúBliCo FEdEral (ProCUradoria-GEral da rEPúBliCa, BraSília, l4)

Resumo

O Acompanhamento Funcional – ACOF é um serviço de consultoria interna oferecido pela área de gestão de pessoas a todas as unidades do 
MPF, e pode ser compreendida como uma porta de entrada para a OBM no serviço público. A OBM tem sido principalmente descrita como uma 
ferramenta voltada à melhora da performance no trabalho, focada em fenômenos observáveis, a manipulação de variáveis ambientais e a coleta 
de dados frequente de medidas organizacionais importantes, mas algum autores enfatizam o seu potencial enquanto promotora de qualidade 
de vida no trabalho, por seu foco na utilização do reforçamento positivo e desencorajamento da utilização de práticas coercitivas para modifica-
ção do comportamento. A adesão ao ACOF é voluntária, e as informações colhidas nesse processo são tratadas de forma sigilosa. O trabalho é 
executado em três etapas: avaliação, intervenção e monitoramento. durante a avaliação são levantadas as informações iniciais e entrevistadas as 
partes que podem contribuir para o levantamento das variáveis envolvidas na questão. O foco é em três conjuntos de variáveis: contexto, conhe-
cimentos e habilidades e saúde. Cada variável avaliada permite um conjunto específico de tipos de intervenções. No contexto estão envolvidos 
aspectos do desenho do trabalho e práticas de gestão na última unidade e em unidades anteriores pelas quais o servidores passou. Intervenções 
nessa variável envolvem preferencialmente a chefia do servidor na lotação onde irá permanecer. Em relação a conhecimentos e habilidades, 
podem ser desenhados, em conjunto com a área de desenvolvimento, treinamentos individuais específicos, contratados fora, ou ofertados por 
meio de instrutoria interna. Em relação à saúde, existe a possibilidade de acompanhamento pela área de saúde e encaminhamento para a rede 
conveniada.

Palavras-chaves: acompanhamento funcional, obm, serviço público
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A INfLUÊNCIA DO LíDER CONhECIDO E DESCONhECIDO NO COMPORTAMENTO DE TOMADA DE DECISÃO: UM ESTUDO EXPERIMENTAL 
COM ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS
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Resumo

A influência do líder é uma variável que interfere em muitos comportamentos do sujeito, desde o contexto organizacional, educacional e co-
munitário. Este estudo descreve uma pesquisa experimental realizada com estudantes universitários na cidade de Fortaleza com o objetivo de 
identificar possíveis variáveis que mantém o comportamento de integrantes seguirem o líder. Foram realizados dois grupos experimentais com 5 
integrantes e um líder cada. O grupo 1 era composto de integrantes conhecidos, onde estes escolheram um o líder. O grupo 2 eram de pessoas 
desconhecidas, onde os experimentadores delegaram um líder desconhecido de todos. Foi registrado as frequências de seguir o líder na escolha 
de números de 0 a 10, os acertos e erros. Cada grupo experimental vivenciava três rodadas de 10 escolhas, em que necessariamente o líder es-
colhia primeiro, mostrava aos integrantes, em seguida cada um fazia sua escolha individualmente. na primeira rodada, o líder acertava 70% das 
tentativas, na segunda apenas 30% e na terceira 50%. Foi possível observar nos resultados que o grupo 1 no total de 150 escolhas, seguiram o 
líder em 57 (38%), enquanto o grupo 2, os sujeitos seguiram o líder 53%. No grupo 1 foi mais perceptível nos gráficos a variação do comportamen-
to de seguir o líder a depender do desempenho deste, enquanto o grupo 2, manteve pouca variação, mantendo-se mais influenciado pelo líder 
que assumia uma posição hierárquica definida pelos experimentadores, mesmo quando este errava com mais frequência (rodada 2). Também 
foi identificado no relato dos integrantes, que o comportamento de seguir a liderança sofre influência de consequências do nível ontogenético 
(alguns sujeitos foram mais reforçados a seguirem regras em sua história de vida), e principalmente pela cultura que impõe uma hierarquia como 
forma de organização social que padroniza comportamentos esperados e pode resultar em pouca variabilidade comportamental por parte de 
alguns integrantes.

Palavras-chaves: Liderança, Tomada de decisão, Influência, Comportamento

A APRENDIZAGEM DE COMPORTAMENTOS SOCIALMENTE hABILIDOSOS E SUA RELAÇÃO COM A PRESENÇA DO ESTRESSE EM CONTEXTOS 
DE TRABALhO

LiZ anne de SouZa SaMpaio e SiLVa 1, edWard gouLart Jr. 1

1 UNESP - UNivErSidadE EStadUal PaUliSta - CaMPUS BaUrU

Resumo

O mundo do trabalho contemporâneo se caracteriza, principalmente, por profundas e aceleradas transformações. As organizações passam 
por reestruturações de diversas ordens e isso impacta consideravelmente nas atividades dos gestores e demais trabalhadores, implicando, em 
muitas vezes, em possíveis desgastes dos mesmos à saúde. Tal cenário promove tensões nos ambientes de trabalho e a presença do estresse 
ocupacional é uma realidade na atualidade, trazendo prejuízos para trabalhadores e organizações. O presente projeto de Iniciação Científica 
parte do pressuposto de que a ações educativas estrategicamente planejadas e executadas, voltadas para a aprendizagem e aprimoramento 
de comportamentos socialmente habilidosos podem atuar como estratégia importante do manejo do estresse ocupacional nos contextos de 
trabalho na atualidade, sobretudo pelo fato de favorecer e promover interações e relacionamentos pessoais e profissionais de melhor qualidade 
e eficácia, influenciando na qualidade de vida e bem estar do trabalhador. O objetivo principal desse projeto, a partir de método específico, é 
o de identificar se o estabelecimento de repertório comportamental habilidoso, mediante intervenção de Treinamento de Habilidades Sociais 
Profissionais (THSP) e sua correlação com indicadores de presença do estresse nos indivíduos participantes.

Palavras-chaves: Estresse, Habilidades Sociais , Habilidades Sociais Profissionais, Treinamento
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ANÁLISE COMPORTAMENTAL DA DEPRESSÃO PÓS PARTO
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Resumo

A Depressão Pós-parto compreende os comportamentos característicos do repertório do indivíduo deprimido, mas em um contexto específico 
de gestação e puerpério. A compreensão deste acometimento em termos analítico-comportamentais é de maneira não mentalista, com uma 
baixa frequência de respostas se comparando com a de indivíduos não deprimidos. Além disso, o sujeito deprimido pode sofrer com a falta de 
reforçadores e por entrar em contato com contingências aversivas não controláveis, tais como gravidez de risco, nascimento prematuro, contexto 
socio-demográfico, ausência familiar. O objetivo deste trabalho é apresentar a visão da análise do comportamento a respeito da depressão pós 
parto. Para tanto, analisou-se os artigos encontrados na base de dados SciELO, utilizando-se os seguintes descritores: “depressão pós parto e 
análise do comportamento”, “desamparo aprendido”, “análise do comportamento” e “depressão pós parto”. Foi realizado uma diálogo entre os 
artigos relacionados à depressão pós parto dos autores THEME, et. al. (2012), RUSCHI, et al. (2007) e Borsa, Feil, Paniágua (2007), entre os artigos 
sobre o modelo do Desamparo Aprendido, totalizando doze artigos científicos analisados. De acordo com o estudo do material coletado, as 
mães deprimidas apresentavam comportamentos com baixa taxa de reforço, repertório comportamental reduzido, as contingências aversivas 
aparecem como contexto para comportamentos de fuga e esquiva e para a eliciação de respondentes emocionais. Ainda, quando não há possi-
bilidade de fuga, esse contexto conforma-se numa condição denominada “desamparo aprendido”. Além disso, a comunidade verbal não aceita 
com facilidade que uma mãe sinta tristeza ou tenha depressão com vinda de um filho, pois ela estabelece como regra que a mulher se completa 
como tal com a maternidade e a pune caso escape desse modelo. 

Palavras-chaves: depressão pós-parto, desamparo aprendido, Análise do Comportamento

EfEITOS DE INSTRUÇÃO E AUTOMONITORIZAÇÃO NO SEGUIR REGRAS PARA APLICAÇÃO DE INSULINA EM CRIANÇAS COM DIABETES TIPO 1

aLana Moreira 1, eLeonora Ferreira 1

1 UFPa - UNivErSidadE FEdEral do Pará

Resumo

Introdução e Objetivo
O diabetes mellitus Tipo 1 (dM1) é uma doença crônica diagnosticada em crianças e adolescentes. O tratamento requer o seguimento de uma 
cadeia extensa e complexa de regras. Esta pesquisa analisou os efeitos do uso de instrução e de automonitorização, de acordo com a sua ordem 
de apresentação, sobre o comportamento de seguir regras para o uso de insulina em crianças com dM1, relacionando com o apoio familiar.

Métodos
Participaram duas crianças com dM1 e seus cuidadores.Realizou-se a coleta de dados na sala de espera de um Hospital Universitário e na resi-
dência da criança. Foram utilizados: Jogo de Adesão ao Tratamento; Roteiro de Entrevista sobre Insulina; Inventário de apoio familiar ao trata-
mento; Protocolo para análise de prontuário; Recordatório 24 horas; Manual com instruções sobre aplicação de insulina; Jogo sobre aplicação de 
insulina; e, Formulário de Automonitorização.

Resultados e Discussão
Quanto à aplicação da insulina, os resultados demonstraram que em todas as fases do estudo os valores da glicemia não foram utilizados pelos 
participantes como estímulo discriminativo para selecionar a unidade de insulina a ser utilizada antes das refeições. Quanto à ordem de apresen-
tação dos instrumentos, houve melhor adesão após a introdução do Manual, quando os relatos dos participantes foram mais consistentes com 
as regras do tratamento. O apoio familiar não demonstrou ter relação direta sobre o conhecimento dos participantes acerca do uso da insulina. 
Os resultados sugerem a utilização de instruções com justificativas, seguida de formulários de automonitorização, como tecnologia comporta-
mental para seguir regras na aplicação de insulina por crianças com dM1

Palavras-chaves: adesão ao tratamento, automonitorização, crianças, diabetes Tipo 1, instrução
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ESTRATéGIAS DE ENfRENTAMENTO PARA PREVENÇÃO DE RECAíDA EM CLíNICAS TERAPÊUTICAS
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Resumo

Essa pesquisa teve como finalidade analisar sob a perspectiva analítico comportamental as estratégias que são utilizadas pelas clínicas terapêu-
ticas que viabilizam o desenvolvimento de repertório para a prevenção de recaída proveniente do uso problemático de sustância psicoativas. 
O presente estudo foi desenvolvido em duas Clínicas Terapêuticas localizadas em Fortaleza – CE devidamente cadastradas junto ao Ministério 
da Saúde, que atendem dependentes químicos em regime de internação voluntária. A investigação das informações possui um caráter quali-
tativo, do tipo exploratória e descritiva, onde foram realizadas entrevistas semiestruturadas com os profissionais de psicologia e monitores da 
instituição e a análise de contingências das regras contidas no regimento interno. A partir da análise de documentos e dos dados coletados, 
foi possível descrever as principais estratégias utilizadas pelas clínicas para a prevenção de recaída que são: tratamento regime residencial; 12 
passos; abstinência total; cinco fases de motivação; reunião extramuros com as famílias; grupos de apoio; terapia racional emotiva. Em ambas 
as clínicas pesquisadas,foram observadas que há, em sua maioria, a ausência do uso de estratégias nas quais a literatura e os experimentos 
apresentam comprovada eficácia, tais como: o treino de habilidade social, exposição com prevenção de resposta e manejo de contingências. A 
análise apontou ainda que as estratégias utilizadas pelas clínicas buscaram desenvolver habilidades direcionadas à recusa e ao distanciamento 
das drogas, não sendo possível observar no programa em sua grande parte o desenvolvimento de um repertório de enfrentamento, alternativo 
e/ou concorrente ao uso da substância psicoativa.

Palavras-chaves: Abuso de substâncias, Estratégias de enfrentamento, Análise do comportamento

ANÁLISE COMPORTAMENTAL DO LUTO A PARTIR DO fILME “TÃO fORTE, TÃO PERTO”

KaroLYne Braga Moreira 1, andrinY cunha aLBuquerque 1, KaroLinY LopeS da hora 1, Victoria de VaSconceLoS goMeS 1

1 UFC - UNivErSidadE FEdEral do CEará

Resumo

InTROdUçãO: de acordo com a Análise do Comportamento, o luto é uma categoria na qual fazem parte de uma série de comportamentos relati-
vos à perda de reforçadores significativos na vida do indivíduo. Ou seja, diante da perda de reforçadores emitimos uma série de comportamentos 
que comumente são conhecidos como luto. OBJETIVOS: expor uma análise comportamental do processo de luto a partir do filme “Tão forte, tão 
perto”, com o objetivo de conhecer e refletir a respeito das possíveis relações emergentes num contexto de luto. MÉTODOS: Realizou-se uma 
avaliação funcional de um caso fictício exposto no filme e a análise da literatura sobre o tema na perspectiva analítico-comportamental. RESUL-
TAdOS E dISCUSSãO: Foi possível destacar aspectos importantes da temática em questão, como a análise de contingências de reforçamento 
enquanto determinantes de aspectos comportamentais que podem adquirir status de queixa clínica. Além disso, a perspectiva skinneriana de 
emoção e sentimento se faz importante nas situações relacionadas ao luto, pois emoções e sentimentos não são consideradas enquanto enti-
dades causadoras de um determinado comportamento, mas analisadas funcionalmente e compreendidas enquanto relações comportamentais. 
Percebeu-se que aspectos relacionados à equivalência de estímulos se fizeram presentes no repertório comportamental do personagem Oskar. 
Assim, foi possível propor intervenções para o caso, como planejar novas fontes de reforçadores e buscar o fortalecimento dos vínculos. O treino 
de habilidades sociais também se torna necessário, desenvolvendo a capacidade de identificar as próprias emoções e as dos outros e de adquirir 
repertórios assertivos em suas relações. desta maneira, poderia se minimizar as respostas inadequadas de gritar, mentir e mutilar-se a partir da 
aquisição de repertórios mais eficazes, isto é, que minimizem as consequências aversivas e ampliem as consequências reforçadoras.

Palavras-chaves: Luto, Avaliação Funcional, Análise do Comportamento
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GRUPO DE APOIO A CASAIS EM SITUAÇÃO DE INfERTILIDADE: A NECESSIDADE DE UM ESPAÇO DE fALA PARA hOMENS
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Resumo

Segundo os dados da Organização Mundial da Saúde (2002), 20% dos casais no mundo enfrentam a situação de infertilidade. O quadro tende a 
aumentar a porcentagem por fatores como, estresse, ansiedade, etc., presentes na vida moderna. O quadro de infertilidade pode gerar senti-
mentos negativos e problemas de relacionamento conjugal e social. Estudos demonstram que homens e mulheres que buscam tratamento para 
infertilidade apresentam um nível elevado de estresse. Embora a infertilidade seja um problema conjugal, a maioria dos estudos encontrados 
na literatura refere-se a mulher. Pouco é encontrado sobre a situação do homem no quadro de infertilidade. Os objetivos deste projeto são: 
propiciar atendimento psicológico a casais com diagnósticos de infertilidade conjugal, visando a aprendizagem de repertório comportamental 
que possibilite o manejo das dificuldades relacionadas a este quadro e fortalecimento de reforçadores potenciais. O foco da intervenção é: aná-
lise funcional do comportamento emocional, desenvolvimento de repertório comportamental para lidar de forma mais efetiva com os eventos 
estressores decorrentes da condição de infertilidade. durante todo o processo, são realizadas avaliações quantitativa e qualitativa, através de da-
dos obtidos com entrevistas e com os relatos das sessões. Os resultados apontam melhora quanto ao enfrentamento das dificuldades do quadro 
de Infertilidade, bem como o fortalecimento de reforçadores potenciais do casal. Especificamente sobre os homens, os resultados demostram 
que o grupo atua como um “espaço” para verbalizarem o que sentem e as condições aversivas que passam.

Palavras-chaves: Infertilidade conjugal, atendimento em grupo, problemas conjugais

ESTRATéGIAS DE ENfRENTAMENTO PARA PREVENÇÃO DE RECAíDA EM CLíNICAS TERAPÊUTICAS
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Resumo

Essa pesquisa teve como finalidade analisar sob a perspectiva analítico comportamental as estratégias que são utilizadas pelas clínicas terapêu-
ticas que viabilizam o desenvolvimento de repertório para a prevenção de recaída proveniente do uso problemático de sustância psicoativas. 
O presente estudo foi desenvolvido em duas Clínicas Terapêuticas localizadas em Fortaleza – CE devidamente cadastradas junto ao Ministério 
da Saúde, que atendem dependentes químicos em regime de internação voluntária. A investigação das informações possui um caráter quali-
tativo, do tipo exploratória e descritiva, onde foram realizadas entrevistas semiestruturadas com os profissionais de psicologia e monitores da 
instituição e a análise de contingências das regras contidas no regimento interno. A partir da análise de documentos e dos dados coletados, 
foi possível descrever as principais estratégias utilizadas pelas clínicas para a prevenção de recaída que são: tratamento regime residencial; 12 
passos; abstinência total; cinco fases de motivação; reunião extramuros com as famílias; grupos de apoio; terapia racional emotiva. Em ambas 
as clínicas pesquisadas, foram observadas que há, em sua maioria, a ausência do uso de estratégias nas quais a literatura e os experimentos 
apresentam comprovada eficácia, tais como: o treino de habilidade social, exposição com prevenção de resposta e manejo de contingências. A 
análise apontou ainda que as estratégias utilizadas pelas clínicas buscaram desenvolver habilidades direcionadas à recusa e ao distanciamento 
das drogas, não sendo possível observar no programa em sua grande parte o desenvolvimento de um repertório de enfrentamento, alternativo 
e/ou concorrente ao uso da substância psicoativa. 

Palavras-chaves: Abuso de substâncias, Estratégias de enfrentamento, Análise do comportamento
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MANEjO DE COMPORTAMENTO SEXUAL INADEQUADO EM IDOSOS COM ALZhEIMER: REVISANDO A LITERATURA
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Resumo

dados de 2015 estimam que cerca de 46,7 milhões de pessoas no mundo seriam portadoras de demências. dentre as possíveis problemáticas, 
agressividade e comportamento sexual inadequado – como masturbação em áreas públicas – estão entre as queixas mais recorrentes e de difícil 
manejo. Este trabalho analisou e sistematizou a literatura produzida na área de terapias de orientação behaviorista radical que tem como foco 
o manejo de comportamento sexual inadequado em idosos portadores da demência de Alzheimer. O estudo analisou 14 bases de dados utili-
zando as seguintes palavras-chave como estratégias de busca: “Inappropriate Sexual Behavior”, “Alzheimer disease”, “Aged”, “Behavior Therapy”, 
“Behavioral and Psychological Symptoms of dementia” e termos Medical Subject Heading em português e inglês. A busca foi realizada no dia 10 
de setembro de 2016. Obtiveram-se 94 resultados, desses foi excluída uma duplicata. Após 1° Screening restaram 14 artigos. no 2° Screening 
não houve artigos elegíveis para síntese qualitativa. Os resultados foram analisados por dois pesquisadores de forma independente. A taxa de 
concordância obtida foi de 90,42%, no 1° Screening e 100% no 2° Screening. devido à inexistência de artigos, optou-se por fazer o snowball, pro-
cedimento de busca de literatura dentro das referências bibliográficas. Analisaram-se, então, as referências dos 14 artigos remanescentes após 
o 1° Screening e oriundos de revistas de referência na área não indexadas nas bases supracitadas. deste rastreio também não houve artigos 
elegíveis. Os critérios utilizados no 1° e no 2° Screening foram: inclusão, ter como população portadores da demência de Alzheimer com compor-
tamentos sexuais inadequados, utilizar como intervenção a modificação de contingências baseada em análises funcionais feitas por psicólogos 
ou psiquiatras; exclusão, ser artigo de revisão ou metanálise, ter como idioma outro que não o inglês ou português. A pesquisa, embora sem 
artigos incluídos, mapeou a área demonstrando que a literatura não tem apresentado evidências científicas sobre a questão. 

Palavras-chaves: Comportamento sexual inadequado, demência de Alzheimer, Terapias Comportamentais, Behaviorismo radical, Revisão de 
literatura

ANÁLISE DE CONTINGÊNCIAS DA REfORMA PSIQUIÁTRICA BRASILEIRA A PARTIR DE LEGISLAÇÃO

aLine nuneS de Santana LiMa 1, KeSter carrara 1
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Resumo

Skinner (1974), ao apontar problemas oriundos da explicação de comportamentos por meio de termos mentalistas, por ele chamados de ficções, 
advoga sua substituição ou “tradução” para termos comportamentalistas, visto que, muitos campos da atividade humana, como a Educação e a 
Psicoterapia, sofrem pelo “uso eclético de um vocabulário leigo” (p.22). Entretanto, termos mentalistas permanecem amplamente utilizados e um 
exemplo disso é o emprego de termos como “saúde mental” e “doença mental” no contexto das políticas públicas na área da saúde. Atualmente 
encontra-se em vigência a chamada Política nacional de Saúde Mental que contempla a assistência a pessoas com transtornos psiquiátricos e 
em sofrimento decorrente do uso de álcool e outras drogas em serviços abertos e de base comunitária. A instalação desses serviços é proposta 
como alternativa à internações psiquiátricas de longa duração e ficou conhecida como Reforma Psiquiátrica Brasileira. Por meio deste trabalho 
objetivou-se: abordar a descrição e análise de contingências de três termos interpretadas a partir da leitura de dois documentos oficiais rela-
cionados à assistência a pessoas com transtornos psiquiátricos vigente em nível nacional nos dias de hoje, tendo como aporte metodológico o 
procedimento descrito por Todorov et al. (2004). A análise documental possibilitou a identificação de possíveis dificuldades de implementação 
das leis decorrentes de aspectos dos termos da contingência identificados, como utilização de termos vagos na descrição de comportamentos. 
Os documentos analisados prescrevem, em uma interpretação comportamentalista, uma mudança de práticas culturais e a falta de uma concei-
tuação mais precisa sobre o que seria “saúde mental” pode ser problemática.

Palavras-chaves: Reforma Psiquiátrica, Saúde Mental, Práticas Culturais, Legislação
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PSIQUIATRIA E PSICOLOGIA ANALíTICO-COMPORTAMENTAL: INTERCONSULTA NO AMBULATÓRIO DE PSIQUIATRIA INfANTIL
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Resumo

A interconsulta psicológica tem como finalidade fornecer auxílio aos profissionais de diferentes áreas no diagnóstico e tratamento dos pacientes. 
De acordo com a literatura da área, pacientes com problemas psiquiátricos ou psicossociais são beneficiados com essa prática, possibilitando 
intermediar a relação entre os envolvidos, além de facilitar a comunicação, cooperação e elaboração de conflitos. No Ambulatório de Psiquiatria 
Infantil do Hospital das Clínicas da Universidade Estadual de Londrina, a interconsulta psiquiátrica é realizada nas consultas, sendo que os usuá-
rios do serviço são atendidos por residentes em psiquiatria responsáveis por levantar as informações e queixas, e assim, propor uma discussão 
com o docente responsável pelo ambulatório e equipe constituída pelos profissionais das áreas de psiquiatria, pediatria e psicologia. Posterior a 
essa discussão e o estabelecimento do tratamento, o residente volta ao consultório para indicar a medicação e procedimentos para o paciente. 
Assim, o projeto de extensão “Psicologia Clínica e Comportamental para Pais com Filhos em Tratamento Psiquiátrico”, tem como um de seus 
objetivos aprimorar o processo de aprendizagem dos graduandos em Psicologia e residentes em Psiquiatria, por meio do fomento de discussões 
e supervisões dos casos, instrumentados também pela interconsulta. Permitindo que os estudantes de Psicologia acompanhem os atendimentos 
realizados pelos residentes, incluindo a discussão interdisciplinar, e os encaminhamentos realizados. Este projeto demonstrou que a prática da 
interconsulta tem contribuído de modo significativo nas formações dos envolvidos, a troca de saberes permite a aprendizagem acerca dos aspec-
tos psicológicos dos atendimentos, e também aspectos psiquiátricos de cada caso. não somente, a longo prazo visa contribuir para a melhoria 
na qualidade de vida das famílias uma vez que há uma visão multidisciplinar nos atendimentos oferecidos. 

Palavras-chaves: interconsulta, multidisciplinariedade , psiquiatria 

UMA VISÃO ANALíTICO COMPORTAMENTAL SOBRE O TRANSTORNO DISMÓRfICO CORPORAL.
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Resumo

O padrão de beleza aceito como ideal para sociedade e comercializado pela mídia está cada dia mais enraizado em nossa cultura, a busca in-
cansável por esse padrão ocasiona a emissão de comportamentos relacionados a necessidade de cirurgias plásticas e mudanças nos hábitos 
alimentares. A preocupação excessiva, a insatisfação ou a distorção com uma parte específica do corpo pode gerar problemas à saúde, como o 
Transtorno Dismórfico Corporal. O objetivo da pesquisa é apontar uma possível visão da Análise do Comportamento, seguindo os paradigmas 
do comportamento operante, já que os comportamentos relacionados ao transtorno possivelmente foram reforçados ao longo da vida, assim 
aumentando a probabilidade de ocorrência destes. Para obter maiores conhecimentos sobre Imagem Corporal foi necessária ampla pesquisa 
bibliográfica em trabalhos de Transtorno Dismórfico Corporal sob a perspectiva da Análise do Comportamento, além de bibliografias sobre Ima-
gem Corporal, esquiva experiencial e demais fontes desta abordagem da psicologia. O indivíduo emite comportamentos de esquiva e esquiva 
experiencial, evitando entrar em contato com situações aversivas. Também se percebe características relacionadas ao reforço social, operação 
estabelecedora e cultura, posto que as vezes os comportamentos que dizem respeito ao transtorno são reforçados socialmente, sendo aprendi-
dos durante a vida do sujeito em seu meio cultural. Conclui-se que os comportamentos relacionados ao Transtorno Dismórfico Corporal foram 
reforçados por isso voltam a ocorrer; nota-se também forte presença de comportamentos mantidos por reforço social, uma veze que o grupo 
social exige do indivíduo determinados padrões corporais que são fundamentais para a entrada e permanência do sujeito em um grupo. Essa 
influência da sociedade acaba desfavorecendo pessoas que não apresentam características físicas diferentes daquelas consideradas socialmente 
como “perfeitas”.
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Resumo

A atenção básica é descrita como a porta de entrada para o Sistema Único de Saúde –SUS. desse modo, constitui-se também como a porta 
para o atendimento de psicologia na rede pública. no âmbito do SUS, o trabalho do psicólogo está intimamente relacionado aos processos de 
acolhimento e matriciamento. O presente trabalho busca discutir a demanda para psicoterapia em duas unidades básicas de Saúde – UBS, no 
município de Guarulhos-SP, indicando possibilidades de intervenção já a partir do Acolhimento. Após pesquisa documental, por meio da consul-
ta ao cadastro de interessados em psicoterapia e suas fichas de acolhimento (de janeiro a maio de 2017), foi verificada uma melhor correlação 
entre acolhimento e adesão ao tratamento na UBS que possui um protocolo de acolhimento (dados pessoais, histórico da queixa, informações 
do contexto social, familiar etc.), correspondendo a 65% dos acolhidos; ao passo que na UBS onde o acolhimento segue um modelo de triagem 
simples (dados pessoais e queixa) a adesão ao tratamento correspondeu a 30%. diante dos dados, optou-se, então, pelo delineamento de duas 
estratégias de intervenção visando melhorar acesso da população ao serviço psicológico: (1) a criação de protocolo de acolhimento baseado 
nos pressupostos do acolhimento do SUS e de avaliação em Análise do Comportamento; (2) a inserção de formação sobre o acolher, dentro dos 
matriciamentos de cada Unidade. Apesar das resistências iniciais, tais estratégias já representam maior otimização do atendimento às demandas 
e melhor gerenciamento da fila de espera. 
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PRÁTICAS DE INTERVENÇÃO PRECOCE COM CRIANÇAS COM SíNDROME DE DOWN: UMA REVISÃO DE LITERATURA
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Resumo

O nascimento e desenvolvimento de uma criança com Síndrome de Down (SD) demandam atenção e cuidados específicos, exigindo dos familia-
res um caminho adaptativo mais complexo, aumentando a complexidade da organização e dinâmica familiar. Programas de intervenção Precoce 
podem auxiliar pais e mães no processo de adaptação, de modo a facilitar o desenvolvimento da criança em todo potencial, contribuindo para a 
qualidade de vida desta família. Realizar uma revisão sistemática de literatura sobre intervenção precoce e Síndrome de down a partir de artigos 
científicos. Foram consultadas as bases de dados BVS e Capes, por meio dos descritores intervenção precoce e síndrome de down em português, 
espanhol e inglês. Os critérios de inclusão foram artigos referentes à intervenção precoce no âmbito social, pedagógico ou psicológico envolven-
do crianças com Síndrome de down, publicados em língua portuguesa, espanhola e inglesa. A análise de dados foi estruturada a partir dos obje-
tivos, delineamentos, participantes, instrumentos/materiais, equipe participante, procedimento de intervenção utilizado e principais resultados 
dos estudos. Foram encontrados vinte e oito estudos, os quais, após aplicação dos critérios de inclusão, resultaram em seis artigos. destes, três 
realizam a intervenção diretamente com as crianças e três com os pais; com predominância de delineamento longitudinal. Os resultados dos 
trabalhos apontaram para a melhora tanto da criança quanto aos aspectos da dinâmica familiar. Há uma tendência da literatura em validar a IP 
como eficaz. No entanto, sugerem-se estudos qualitativos e experimentais controlados com amplo número de participantes que possam contri-
buir para aprimorar a qualidade da evidência, bem como maior descrição aos modelos de trabalho em equipe, uma vez que o período abarcado 
por esta revisão demonstra carência nestes aspectos. As principais limitações deste estudo referem-se ao período contemplado e a quantidade 
de base de dados consultada. 
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Resumo

O objetivo do estudo foi identificar a relação entre formas de instruções dadas a pacientes submetidos à exodontia do terceiro molar e os com-
portamentos de autocuidado emitidos pelos mesmos, no período de recuperação pós-cirúrgica. Cinco participantes compunham o grupo contro-
le, e cinco, o grupo experimental, com idade entre 14 e 18 anos. Ambos os grupos foram informados sobre a pesquisa e receberam o Termo de 
Consentimento Livre e Esclarecido, responderam a um questionário sobre a cirurgia e a compreensão das instruções e receberam um protocolo 
de auto-observação do autocuidado. Apenas para o segundo grupo, após a cirurgia, foi apresentado um vídeo com um ator emitindo os compor-
tamentos de autocuidado que o paciente deveria seguir no período de recuperação. na remoção da sutura, os participantes responderam a um 
questionário sobre os comportamentos emitidos na semana de recuperação. no pós-cirúrgico, os participantes de ambos os grupos relataram 
lembrar entre duas e cinco recomendações, apenas um participante lembrou nove recomendações. Já na remoção da sutura, para o primeiro 
grupo a quantidade de recomendações lembradas variou entre nenhuma e três; no grupo experimental, entre quatro e cinco, de acordo com os 
resultados parciais. Os resultados parciais indicam que os participantes do grupo que foi submetido ao vídeo lembraram mais das instruções e 
também, ao menos até o momento da coleta, sugere um efeito no seguimento mais prontamente dos comportamentos de autocuidado, demos-
trando ser um instrumento que pode auxiliar em processos de autocuidado de pacientes odontológicos em recuperação. 
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Resumo

O objetivo do estudo foi identificar o efeito de um vídeo preparatório sobre a ansiedade de pacientes submetidos à extração de quantidades 
diferentes de terceiros molares nos momentos pré-cirúrgico, pós-cirúrgico e remoção da sutura. dez participantes, após assinarem um termo de 
consentimento livre e esclarecido, de ambos os gêneros, de 14 a 24 anos, foram alocados nos grupos controle (5) e experimental (5). Para ambos 
foi realizada uma entrevista sobre o histórico de ansiedade e procedimentos cirúrgicos que o paciente já tinha ou não sido submetido, além da 
aplicação da escala de ansiedade odontológica de Corah, seguida do IdATE (A-traço e A-estado). Apenas o grupo experimental assistiu ao vídeo 
preparatório antes do procedimento cirúrgico, com informações relativas aos procedimentos que seriam adotados na cirurgia. no momento 
pós-cirúrgico, imediatamente após a cirurgia, ocorreu novamente a aplicação do IDATE (A-estado), a fim de comparar com o resultado obtido da 
aplicação no primeiro momento (pré-cirúrgico). Imediatamente antes da remoção da sutura foi aplicada uma outra entrevista. Ao menos para 
três participantes do grupo experimental a diferença entre os padrões de ansiedade (A-traço e A-estado) foram menores do que de outros três 
participantes do grupo controle. Em relação aos padrões individuais de ansiedade, quando mensurados não só no momento pré-cirurgico, mas 
também após a cirurgia e antes da remoção da sutura, a variação foi menor para o grupo experimental, quando comparados com o grupo con-
trole, demostrando que o vídeo informativo preparatório pode auxiliar em todo o processo cirúrgico.
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Resumo

O ambiente familiar se configura no primeiro contexto educativo dos filhos. A Análise do Comportamento preconiza que os comportamentos 
dos pais e filhos são multideterminados por diferentes variáveis, como fatores socioeconômicos, dinâmica familiar, relacionamento ou clima 
conjugal, entre outros. Dessa maneira, os comportamentos da criança são influenciados pela qualidade das práticas parentais, portanto os pais 
contribuem para o desenvolvimento e manutenção dos problemas comportamentais apresentados pelos filhos. Assim, é consenso entre os 
pesquisadores que os pais são fundamentais no processo psicoterápico destes. O presente estudo objetiva levantar e avaliar comportamentos 
dos pais e/ou cuidadores enquanto variáveis relevantes para os comportamentos problemas dos filhos. Participam deste estudo doze famílias 
atendidas pela Clínica Psicológica da Universidade Estadual de Londrina, encaminhadas pelo Ambulatório de Psiquiatria do Hospital das Clíni-
cas. Os dados foram levantados a partir dos atendimentos clínicos e os resultados demonstram que em 7 dos casos, a criança não reside com 
o pai e nos outros 5 a criança reside com o pai e a mãe. É comum nos casos a ausência do pai, tanto fisicamente no ambiente familiar, como 
na educação dos filhos (ocorre em 11 casos), caracterizando estilos parentais negligentes ou ausentes que envolvem baixa responsividade e 
exigência, os quais são descompromissados com a educação dos filhos. Com relação às mães e/ou cuidadoras, foi observado maior presença 
e responsabilidade sobre cuidados dos filhos, assumindo estilos parentais que variam entre o indulgente ou permissivo - em 7 casos - com um 
padrão de alta responsividade e baixa exigência, e o estilo autoritário - em 1 casos - caracterizado por baixa responsividade e alta exigência. Esses 
resultados apontam direções para a prática clínica, visando a orientação de pais na aquisição de práticas parentais positivas e o desenvolvimento 
de habilidades sociais infantis.
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Resumo

Aerodromofobia é o termo utilizado para se referir à fobia de voar de avião. 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/esquiva. A exposição 
deve ser feita de forma hierárquica ao estímulo fóbico, iniciando com um estímulo menos aversivo até alcançar o nível mais alto na hierarquia 
de situações que eliciam ansiedade. Sabendo que as estatísticas apontam que até 30% da população tem medo de voar de avião, o presente 
trabalho tem como objetivo apresentar uma proposta de intervenção aplicada para o tratamento da aerodromofobia. Quinze pessoas: nove 
mulheres e seis homens, com idades de 24 a 52 anos, participaram de três edições do Projeto “Sem Medo de Voar”. Foram realizadas palestras 
sobre o tema, atendimento individual e em grupo, exibição de vídeos de viagens de avião, visita a uma aeronave e, por último, uma viagem acom-
panhada com o psicólogo responsável. Como forma de mensurar os resultados obtidos com o projeto, foram aplicados dois questionários pré e 
pós-intervenção que avaliavam o nível de desconforto frente a estímulos relacionados ao avião. A partir dos resultados encontrados, foi possível 
constatar a redução da ansiedade e enfrentamento de situações anteriormente evitadas, com a apresentação de respostas menos intensas de 
ansiedade, de acordo com o relato dos participantes e a comparação dos resultados dos questionários. Considera-se que os resultados obtidos 
evidenciaram a eficácia da técnica de exposição e apontaram uma alternativa promissora para o tratamento da aerodromofobia.
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Resumo

Introdução e Objetivo
A concentração de grandes contingentes populacionais em centros urbanos necessariamente leva ao debate de questões diversas no quesito 
conflitos de interesses individuais e coletivos, característico de sociedades ocidentais modernas, o que leva a questionamentos de como propiciar 
desenvolvimento sustentável nas mais diversas esferas. Tem tido destaque dentre propostas de melhoria de mobilidade urbana os incentivos 
para a adoção de bicicletas como meio de transporte. O presente trabalho analisa as medidas adotadas na cidade de Fortaleza sob uma ótima 
analítico-comportamental.

Métodos
Foram obtidos dados do Plano de Ações Imediatas de Transporte e Trânsito (PAITT) de Fortaleza a respeito da caracterização das intervenções 
e alguns dos resultados destas. As intervenções urbanas foram analisadas em termos da análise de contingências, de modo a identificar que 
modelos de intervenção operante se assemelham, identificando comportamentos-alvo e manipulações específicas.

Resultados e Discussão
Foram avaliados os objetivos culturais das intervenções em termos de contingências comportamentais entrelaçadas, metacontingências e ma-
crocontingências. Foi observada uma preocupação do Estado para estimular que seus cidadãos priorizem o uso de bicicletas como meio de 
transporte, para que assim os automóveis que produzem mais poluição sejam menos utilizados. 
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Resumo

As políticas públicas sobre drogas adotadas pelo Brasil são baseadas no modelo de “Guerra às drogas”, instituída pelos Estados Unidos na déca-
da de 70 e que envolvem práticas de controle aversivo ao uso de drogas. O objetivo deste estudo foi discutir o modelo de políticas públicas de 
prevenção ao uso de drogas destinadas aos jovens no Brasil e nos Estados Unidos. A formulação desta política no Brasil tem se estabelecido a 
partir de programas de intervenção que são questionados internacionalmente em termos epistemológicos, teóricos e metodológicos. A funda-
mentação dos programas considera as drogas como danosas em si, o que faz com que o usuário seja estigmatizado como perigoso e violento. 
A associação entre drogas e violência como uma relação de causa e efeito é um dos componentes centrais dos programas de prevenção. Além 
disso, há poucos estudos com avaliação empírica, limitadas evidências de efetividade em longo prazo, ausência de avaliadores independentes e 
uso de sub-amostras. Como diversas políticas brasileiras, sua implementação tem sido menos baseada em evidências científicas e mais no que 
os políticos consideram importante. Este hiato tem gerado divergências que dificultam a elaboração de uma política pública de prevenção inte-
grada em termos de ações efetivas. Além disso, a pequena produção científica brasileira sobre prevenção ao abuso de drogas acaba gerando a 
importação de modelos de intervenção produzidos em outros contextos. Conclui-se que são necessários estudos sistematizados para a produção 
de arranjos de contingência para o ensino do consumo controlado de drogas, da redução de danos e do autogoverno. 
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Resumo

Introdução e Objetivo
Most questions about Tolman’s system refer to the problems of how and what to explain on a psychological research. This essay intends to ap-
proach those how and what questions. 

Métodos
A purposeful understanding of behaviour includes an immanent and molar aspects that would surpass the problems of definition of stimulus and 
response as traditionally used in physiology and early formulations of behaviourism. 

Resultados e Discussão
By looking to explain the purposeful nature of behaviour, Tolman invested on testing the generality of the law of effect and, finally, the conditio-
ning theory as a general theory of learning – a theory of what to explain. Tolmanian system is still an interesting starting point to form conjectures 
with a high level of scientific rigour as it stands upon consistent philosophical reflection and empirical evidence.
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EfEITOS DA POSSIBILIDADE DE OMISSÃO DO RELATO E DA PERDA DE REfORÇADORES SOBRE A CORRESPONDÊNCIA fAZER-DIZER EM 
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Resumo

Introdução e Objetivo
de acordo com a perspectiva skinneriana, o relato verbal é um comportamento operante e, portanto, pode ser analisado como variável depen-
dente. O presente estudo avaliou, em linha de base, o padrão de relato de erros (correspondente, não correspondente ou omissão) de seis crian-
ças de oito a doze anos e verificou o efeito da retirada de reforçadores (pontos) contingente ao padrão de relato mais frequente na linha de base. 

Métodos
“Fazer” consistiu em ler uma palavra em voz alta e “dizer” em relatar sobre o desempenho na tarefa por meio da escolha de quadrados coloridos 
(verde para acerto, vermelho para erro e azul para omissão). Empregou-se um delineamento de linha de base múltipla entre participantes com 
as seguintes condições experimentais: 1) linha de base, que avaliou o padrão de relato de erros dos participantes (correspondência, não corres-
pondência ou omissão); 2) retirada de reforçadores, que verificou o efeito da perda de pontos contingente ao padrão de relato mais frequente 
na linha de base, e 3) treino de correspondência (apenas para os casos em que foi necessário restaurar os níveis prévios de correspondência).

Resultados e Discussão
Os resultados mostraram que o padrão de relato de erros mais frequente, durante a linha de base, foi a não correspondência. Quando conse-
quenciados com a perda de pontos, os relatos não correspondentes diminuíram de frequência para todos os participantes e os níveis de relatos 
correspondentes aumentaram. demonstrou-se que as crianças tenderam a relatar erros como acertos e que a retirada de reforçadores exerceu 
controle sobre o padrão de relato de crianças.
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Resumo

Introdução e Objetivo
Em um esquema concorrente, escolhas pela alternativa que dá acesso a uma consequência maior e atrasada, são chamadas de autocontrola-
das, e foram investigadas experimentalmente pela Análise do Comportamento desde a década de 70, sendo possível encontrar nas principais 
revistas da área diversos relatos de pesquisas que tiveram como variável dependente este tipo de comportamento de escolha. Já a escolha pela 
alternativa que dá acesso a uma consequência menor e imediata, é chamada de impulsiva. Há, no entanto, pouco destaque para pesquisas que 
investigaram este tipo de escolha, principalmente aquelas sob controle de algum avento aversivo. O objetivo foi realizar uma revisão sistemática 
da literatura experimental em Análise do Comportamento envolvendo comportamentos impulsivos e controle aversivo. 

Métodos
O critério de busca adotado foi de que o artigo deveria ser experimental além de investigar o comportamento impulsivo como variável depen-
dente e possuir algum evento aversivo como variável independente. As bases de dados selecionadas e os periódicos foram respectivamente: Pe-
riódicos CAPES, PsycInFO e Sciencedirect; JABA, JEAB, The Psychological Records, Behavior: Research and Practice, EJOBA, e The Behavior Analyst. 
Os descritores utilizados para a busca foram: “impulsiveness” (ou “impulsivity”) e “punishment” (ou “aversive events”). 

Resultados e Discussão
Foram encontrados 13 artigos, publicados entre 1968 e 2012. A principal punição utilizada foi a punição positiva (choque, ruído e água gelada), 
sendo que em dois artigos a punição negativa foi utilizada (retirada da luz do ambiente e perda de dinheiro). Os resultados demonstram que a 
literatura experimental sobre impulsividade envolvendo eventos aversivos ainda é incipiente. 
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REfLEXÕES A RESPEITO DAS TENDÊNCIAS TECNICISTAS NA APLICAÇÃO PROfISSIONAL DA ANÁLISE DO COMPORTAMENTO E A 
DESINTEGRAÇÃO COM SUAS BASES EPISTEMOLÓGICAS
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Resumo

Introdução e Objetivo
Tendo uma filosofia de ciência extremamente bem embasada, a Análise do Comportamento sempre teve como uma de suas principais caracte-
rísticas um forte arcabouço teórico que sustentasse seu fazer científico. O Behaviorismo Radical, enquanto filosofia dessa ciência fornece a nós, 
analistas do comportamento, uma série de pressupostos, desde o Pragmatismo de William James até a lógica descritivo-funcional de Ernst Mach, 
para nortear o fazer científico. Análise Experimental, Análise Aplicada e Behaviorismo Radical são três pilares na prática do cientista do compor-
tamento; entretanto, com o avanço de metodologias no tratamento em clínica e educação especial há um perigo real da Análise do Comporta-
mento dar importância excessiva à parte aplicada talvez ignorando as contribuições da pesquisa experimental e sua discussão teórico-conceitual. 
Com isso, a antiga crítica, por parte de outras comunidades verbais, de um mecanicismo e um tecnicismo apresenta-se como um espectro que 
pode acabar adequando-se no status do fazer atual do que se entende por Análise do Comportamento.

Métodos
Para uma abordagem das implicações éticas e práticas dessa tendência recente, recorremos à leitura de textos base a respeito do posicionamen-
to behaviorista radical em relação à prática da ciência e das demandas oriundas de se posicionar enquanto tal.

Resultados e Discussão
As discussões nos orientam à chamada por uma maior integração dos três pilares da ciência comportamental, em nome de um fazer mais inte-
grado na comunidade de analistas do comportamento, pelas implicações na eficiência de nossa prática e num posicionamento mais responsável 
em nosso papel para com a sociedade.
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Resumo

A obra Filosofia da Composição, do célebre escritor britânico Edgar Allan Poe, é um tratado estético no qual o autor esmiúça o seu processo 
criativo na produção do poema O Corvo, de igual autoria, e nela, o escritor afirma que é possível arranjar imagens verbais para levar o leitor a 
determinados sentimentos. O objetivo deste trabalho é averiguar, dentro da análise do comportamento, a afirmação de Edgar Allan Poe, an-
teriormente citada, e demonstrar por qual razão acontece e quais as problemáticas dessa perspectiva. Foi realizada uma revisão bibliográfica 
dentro do campo da análise do comportamento e das teorias da literatura, utilizando as bases de dados Scielo, Google acadêmico e Lilacs, além 
dos periódicos Perspectivas e RBTCC, estabelecendo assim um embasamento para aquilo que foi dito por Edgar Allan Poe. Com os resultados 
obtidos, encontrou-se que o comportamento verbal escrito, voltado para a literatura, é rico em controle de estímulos e que, uma vez conhecendo 
contingências culturais e a história de vida de seus leitores, o escritor pode se beneficiar ao produzir a obra arranjando estímulos verbais que pos-
sam levar aos leitores as emoções desejadas. Assim, concluímos que a análise do comportamento pode corroborar com as afirmações propostas 
na Filosofia da Composição, mas que ainda é preciso mais estudos nessa ciência para definir comportamentos de escrita literária. 
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USOS DO TERMO EMOÇÃO NA OBRA SkINNERIANA

heitor SiLVeira 1, carLoS eduardo LopeS 1, caroLina Laurenti 1

1 UEM - UNivErSidadE EStadUal dE MariNGá

Resumo

Introdução e Objetivo
Uma das críticas direcionadas ao behaviorismo radical é de que esta filosofia negligencia as emoções. Algumas características da proposta skin-
neriana podem justificar a persistência dessas críticas. Em primeiro lugar, a obra de Skinner foi produzida durante sessenta anos, com diferentes 
influências que se refletem em posicionamentos eventualmente inconciliáveis. Além disso, ao afirmar que as emoções não são causas internas 
do comportamento, Skinner pode ter gerado dúvidas quanto à importância desse assunto. Considerando esses pontos, o objetivo desta pesquisa 
conceitual foi sistematizar os usos dos termos relativos à emoção na obra skinneriana.

Métodos
Para tanto, a pesquisa foi dividida em três etapas. na primeira etapa a palavra emoção (e seus derivados) foi buscada no livro de Skinner, por 
meio do comando Ctrl + F do computador. na segunda etapa os trechos que continham as palavras foram sistematizados em tabelas, divididas 
em quatro colunas: palavra-chave, trecho transcrito, interpretação do trecho e categorização das palavras pela convergência de usos. A terceira 
etapa consistiu na categorização dos usos dos termos relativos à emoção.

Resultados e Discussão
Os resultados mostraram que Skinner usa termos relativos à emoção com mais frequência nas obras de 1938, 1953 e 1957. no entanto, o termo 
emoção (e seus derivados) foi encontrado em todos os livros analisados. Os termos relativos a emoções puderam ser agrupados em seis cate-
gorias: estado emocional, estímulo emocional, operação emocional, reação emocional, padrão emocional e eventos privados. dentre essas cate-
gorias, as que apresentaram maior frequência foram reação emocional e estado emocional; a que apresentou menor ocorrência foi a categoria 
eventos privados. A articulação das seis categorias permite o esboço de uma teoria skinneriana das emoções. Com isso, conclui-se que as críticas 
de que o behaviorismo radical ignora as emoções não atingem a obra de Skinner.

Palavras-chaves: Emoção, Behaviorismo radical, Skinner, Estado emocional
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LINGUAGEM PRIVADA E EVENTOS PRIVADOS: UM DIÁLOGO ENTRE WITTGENSTEIN E SkINNER

LuiZa Bacchi dourado 1, carLoS eduardo LopeS 1, caroLina Laurenti 1

1 UEM - UNivErSidadE EStadUal dE MariNGá

Resumo

Introdução e Objetivo
Ao compreenderem a noção de significado de forma contextualista, Skinner e Wittgenstein afastam-se de teorias tradicionais do assunto, como 
a teoria de expressão de ideias e o referencialismo. No caso de Wittgenstein, a adoção de uma concepção contextualista de significado permite 
a crítica ao conceito de linguagem privada como forma de explicação de termos subjetivos. A linguagem privada recai em uma explicação tradi-
cional da significação na medida em que parte da existência de algo interno e anterior à linguagem, que seria apenas nomeado ou descrito por 
ela. Já Skinner adota uma concepção contextualista quando defende que o significado do comportamento verbal deve ser buscado nas variáveis 
de controle e nas práticas da comunidade verbal que instala e mantém esse comportamento. Restaria, então, a pergunta: se a explicação skinne-
riana dos termos subjetivos, incluindo o conceito de eventos privados, escapa às críticas de Wittgenstein à linguagem privada? Esta pesquisa, de 
natureza conceitual, teve o objetivo de tentar responder essa pergunta.

Métodos
Para tanto, foram comparadas as teses de Wittgenstein acerca da linguagem privada com as teses de Skinner sobre eventos privados.

Resultados e Discussão
Os resultados mostram que, de modo geral, as propostas de Skinner e Wittgenstein caminham na mesma direção. no entanto, a descrição 
skinneriana do emprego de termos subjetivos por meio da indução ou transferência de estímulos apresenta ruídos na aproximação com Wit-
tgenstein. Essa forma de aprendizagem de termos subjetivos parece implicar em uma noção realista de estímulo, na qual o estímulo (evento 
privado) existiria fora e antes da relação verbal, ao mesmo tempo em que a linguagem aprendida apenas explicita ou descreve esse evento. Com 
isso, conclui-se que uma interpretação realista de estímulo afastaria a teoria skinneriana da proposta de Wittgenstein, identificando a teoria de 
eventos privados com uma forma de linguagem privada.

Palavras-chaves: Eventos privados, Linguagem privada, Skinner, Wittgenstein

O PAPEL DO ENfRENTAMENTO DA ESTIMULAÇÃO AVERSIVA NA fELICIDADE

thaiS tieMi taMura 1, caroLina Laurenti 1,2

1 UEM - UNivErSidadE EStadUal dE MariNGá, 2 UEl - UNivErSidadE EStadUal dE loNdriNa

Resumo

Introdução e Objetivo
A noção de felicidade está comumente associada ao prazer e à ausência de dor. Contudo, a análise de Skinner da sociedade ocidental coloca em 
xeque essa ilação: a despeito de as pessoas terem privilégios, como certo grau de abundância de recursos, tecnologias e segurança, permitindo 
que se livrem de vários tipos de condições aversivas, elas estão infelizes. Além de o prazer, por si só, não ser suficiente para a felicidade, Skinner 
discute que o enfrentamento de eventos aversivos também faz parte das condições que contribuem para as pessoas serem felizes. Pautando-se 
nesses aspectos, o objetivo deste trabalho foi analisar a relação entre felicidade e resistência a eventos aversivos no comportamentalismo radical.

Métodos
Para tanto, foi desenvolvida uma pesquisa conceitual, na qual foram analisados, de acordo com o procedimento de interpretação conceitual de 
textos, capítulos de livros de Skinner que apresentassem a palavra-chave happiness.

Resultados e Discussão
de acordo com Skinner, a felicidade é sentimento que emerge de contingências de reforçamento positivo. desse modo, esse conceito pressupõe 
o estabelecimento de operantes que produzem consequências reforçadoras positivas, combinando-se, de um lado, o efeito comportamental do 
reforçamento positivo (o fortalecimento do operante) e o efeito corporal (o sentimento de prazer). Mas, por vezes, para que uma dada ação pro-
duza uma consequência reforçadora positiva, é preciso haver uma tolerância a eventos aversivos. Skinner alega que as pessoas têm evitado não 
apenas situações aversivas severas, mas também aquelas que apresentam o menor sinal de desconforto e incômodo. A intolerância a eventos 
aversivos pode, portanto, ser considerada uma fonte de infelicidade, pois, ao evitar todo e qualquer tipo de estimulação aversiva, o indivíduo se 
priva tanto das consequências fortalecedoras do reforçamento negativo, desfrutadas como alívio, quanto, em longo prazo, das consequências 
fortalecedoras do reforçamento positivo, desfrutadas como prazer ou felicidade.

Palavras-chaves: Estimulação aversiva , Felicidade, Prazer
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DIMINUIÇÃO DE VIéS RACIAL NEGATIVO EM CRIANÇAS COM O USO DE DIfERENTES PROCEDIMENTOS NA fORMAÇÃO DE CLASSES DE 
EQUIVALÊNCIA

táhcita Medrado MiZaeL 1, João henrique de aLMeida 1, JúLio céSar coeLho de roSe 1

1 UFSCar - UNivErSidadE FEdEral dE São CarloS

Resumo

Após a constatação de que é possível reduzir vieses raciais negativos, a partir da formação de classes de equivalência entre faces de pessoas 
negras e um símbolo positivo, passa-se a questionar se procedimentos com maior validade ecológica produziriam os mesmos resultados. desse 
modo, o objetivo dessa pesquisa foi comparar a formação de classes de equivalência entre faces de pessoas negras e um símbolo positivo com o 
uso de dois procedimentos distintos em crianças que demonstraram, em um pré-teste, viés racial negativo para faces negras. Vinte e seis crianças 
que demonstraram tal viés racial foram recrutadas e divididas em dois grupos: no grupo 1, 12 crianças foram treinadas a relacionar um símbolo 
positivo com um símbolo abstrato (A1B1) e, em seguida, este símbolo abstrato a faces de pessoas negras (B1C1) com o procedimento de empa-
relhamento de acordo com o modelo (MTS). na outra classe era treinada a relação entre um símbolo negativo e um símbolo abstrato (A2B2) e, 
em seguida, deste símbolo com um terceiro estímulo abstrato (B2C2). No segundo grupo (N=14), as crianças foram expostas às mesmas relações 
AB e BC, porém com o uso de um treino tipo-respondente (ReT), onde as relações AB e BC foram apenas pareadas (não consequenciadas). Onze 
crianças formaram as classes de equivalência com o uso do MTS, enquanto que apenas sete formaram as classes com o ReT. A importância do 
reforçamento, assim como outras questões relativas aos estímulos utilizados e ao procedimento serão discutidas.

Palavras-chaves: emparelhamento de acordo com o modelo, equivalência de estímulos, preconceito racial, treino tipo-respondente

O PAPEL DO CONTRACONTROLE NA RELAÇÃO TERAPÊUTICA

MaYara FLorêncio de LiMa 1, caroLina Laurenti 1

1 UEM - UNivErSidadE EStadUal dE MariNGá

Resumo

O contracontrole é geralmente tratado como um subproduto do controle aversivo, tal como a fuga e a esquiva. Contudo, o termo também tem 
sido discutido de uma perspectiva política: o contracontrole envolveria o enfrentamento de controles exploratórios e subjugadores (aversivos 
ou não), com a função de promover relações de controle nas quais a distribuição de reforçadores seja mais equilibrada entre controladores e 
controlados. Essa acepção tem sido discutida inclusive por algumas propostas de terapia analítico-comportamental, situando ao lado do autoco-
nhecimento e do autocontrole, o contracontrole como uma meta terapêutica. desse modo, o estabelecimento de um repertório de contracon-
trole poderia auxiliar o cliente a não apenas responder às contingências coercitivas, mas também a enfrentá-las, alterando seu contexto de vida. 
Considerando que na relação terapêutica o psicólogo pode modelar e reforçar comportamentos do cliente que podem ser generalizados para 
outros contextos, bem como a função política do contracontrole, o objetivo deste trabalho foi investigar o papel do contracontrole na relação 
terapeuta-cliente. Para tanto, foi realizada uma pesquisa bibliográfica, cujas fontes foram estudos teóricos, relatos de pesquisa aplicada, e relatos 
de experiência profissional, somente em língua portuguesa, publicados na Revista Brasileira de Terapia Comportamental e Cognitiva, Perspecti-
vas em Análise do Comportamento e a Revista Brasileira de Análise do Comportamento. de uma amostra de 76 textos que mencionaram a ter-
minologia característica da palavra-chave relação terapêutica, 9 (11,84%) citaram também o termo contracontrole. no entanto, apenas um texto 
apresentou uma acepção política do termo, sendo que nos demais o contracontrole foi tratado apenas como um efeito indesejável do controle 
aversivo. Isso sugere que a literatura da área não tem explorado as implicações ético-políticas da terapia comportamental.

Palavras-chaves: Controle, Contracontrole, Ética, Relação Terapêutica, Política
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REfORÇO E EfICIÊNCIA: BEhAVIORISMO RADICAL COMO DISCUSSÃO DO PRAGMATISMO

ViVian daianY Braga SiLVa WittMann 1, Kátia SaLdanha 1

1 UFMS - UNivErSidadE FEdEral dE Mato GroSSo do SUl

Resumo

Introdução e Objetivo
O pragmatismo é uma das teorias filosóficas mais influentes no behaviorismo radical, porém é geralmente estudado como forma de produção 
de conhecimento e teoria de verdade, não sendo realizada uma discussão didática sobre os conceitos específicos defendidos por esta teoria. Esta 
abordagem discute o behaviorismo radical não apenas como influenciado, mas como uma discussão do próprio pragmatismo. Apesar de Skinner 
não realizar aprofundadas discussões filosóficas sobre as influências de seu pensamento, podemos observar que, assim como ele se apropria 
dos conceitos de seleção e variação da teoria evolutiva proposta por darwin, o mesmo ocorre com outros conceitos, ainda que não com a mesma 
terminologia, a exemplo do termo reforço.

Métodos
Nesta apresentação, discutiremos a utilização didática e prática do termo eficiência utilizado no pragmatismo, alinhando-o ao conceito de reforço 
utilizado pelo behaviorismo radical, o que exemplifica esta visão aplicada do pragmatismo. A abrangência desta apresentação envolve as grandes 
semelhanças entre ambos os termos, facilitando assim sua compreensão e discussão. 

Resultados e Discussão
Com uma visão de mundo que abandona as ideias de um mundo real e torna mutável e individual o conceito de verdade, pensando pragmati-
camente, o conhecimento do que é ciência se transforma, e o behaviorismo radical é uma prova desta maneira de se pensar pragmaticamente 
a ciência. 

Palavras-chaves: Behaviorismo Radical, Pragmatismo, Reforço, Eficiência

GERENCIAMENTO DE TEMPO: UMA INTERPRETAÇÃO ANALíTICO-COMPORTAMENTAL

ShiMenY MicheLato YoShiY 1, nádia Kienen 1

1 UEl - UNivErSidadE EStadUal dE loNdriNa

Resumo

O gerenciamento de tempo pode contribuir para uma melhor organização das demandas acadêmico-profissionais e pessoais no contexto univer-
sitário. O objetivo deste estudo foi interpretar o fenômeno do gerenciamento de tempo a partir de recursos conceituais da Análise do Comporta-
mento por meio de uma revisão bibliográfica. A partir das bases PsycNET, PePSIC e Scielo foram selecionados 10 artigos sobre o gerenciamento 
de tempo no contexto universitário por meio dos seguintes critérios de inclusão: pesquisas de qualquer abordagem psicológica; pesquisas de 
caracterização ou aplicação do gerenciamento de tempo; artigos científicos avaliados por pares. Foram excluídos artigos contendo: idiomas dife-
rentes de português ou inglês; pesquisas em que o gerenciamento de tempo era aplicado em contextos não acadêmicos e sem uma intervenção 
aplicada; teses e dissertações. A partir da leitura dos artigos, os dados foram organizados nas seguintes categorias e subcategorias: “Conceitos 
complexos da análise do comportamento” (Autocontrole, Autoconhecimento, Tomada de decisão e Resolução de problemas) e “Comportamen-
tos ou componentes de comportamentos de gerenciamento de tempo” (Aplicação de técnicas ou recursos, Planejamento, Produtividade e Saúde, 
desempenho Acadêmico e Organização).Examinou-se a importância do autocontrole para o gerenciamento de tempo, pois aspectos relativos a 
esse comportamento complexo como evitar a procrastinação acadêmica e emitir respostas autocontroladas foram identificados na maioria dos 
artigos analisados. O autocontrole parece envolver processos de autoconhecimento, tomada de decisão e resolução de problemas. Os resulta-
dos demonstram a possibilidade de realizar uma interpretação analítico-comportamental do gerenciamento de tempo por meio do conceito de 
comportamento e de conceitos complexos na perspectiva comportamental. 

Palavras-chaves: Análise do Comportamento, Gerenciamento de tempo, Universitários
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ANÁLISE fUNCIONAL DA VARIABILIDADE COMPORTAMENTAL NO fILME PRECIOSA - UMA hISTÓRIA DE ESPERANÇA

hígor FeLipe de MatoS MüLLer 1, cândido rocha FLoreS Júnior 1, criSthian anderSon de aLMeida 1, LucaS FerraZ córdoVa 1

1 UFMS - UNivErSidadE FEdEral dE Mato GroSSo do SUl

Resumo

Introdução e Objetivo
Pretende-se, através de uma análise utilizando o filme Preciosa - Uma História de Esperança (2009), discutir a noção de variabilidade comporta-
mental presente na literatura analítico-comportamental, compreendendo-a como caraterística de comportamentos operantes, além da proposi-
ção de considerá-la como uma unidade funcional operante específica.

Métodos
Com o intuito de proporcionar uma leitura didática ao tema foi realizado um procedimento de análise funcional tendo como material ilustrativo 
o filme Preciosa - Uma História de Esperança (2009), de Lee Daniels. São abordadas as variáveis que controlam a variabilidade comportamental 
por reforçamento ou indução.

Resultados e Discussão
Através da análise encontramos a personagem principal em um contexto de desamparo aprendido, e, no decorrer do filme, Preciosa encontra 
formas eficientes de se lidar com os diferentes contextos aversivos. Essa ocorrência se dá em função da inserção da personagem em situações 
inteiramente novas, onde há uma estratégia educacional com predominância de reforçamento positivo, demonstrando grandes contribuições 
das estratégias de ensino não coercitivas. Conclui-se que a história de Preciosa demonstra a pertinência em se abordar a variabilidade compor-
tamental e seu caráter transformador, apontando a capacidade da ciência do comportamento em contribuir para estratégias de ensino voltadas 
para seu fortalecimento.

Palavras-chaves: Análise do Comportamento, Análise Funcional, Ensino Alternativo, Variabilidade Comportamental

ANÁLISE COMPORTAMENTAL DO RENDIMENTO ACADÊMICO DE ALUNOS DO CURSO DE PSICOLOGIA EM SOBRAL

KaroLYne Braga Moreira 1, KaroLinY LopeS da hora 1, LiZandra aLBuquerque da SiLVa BeZerra 1, andrinY cunha 
aLBuquerque 1, orLando conStâncio gadeLha FiLho 1

1 UFC - UNivErSidadE FEdEral do CEará

Resumo

InTROdUçãO E OBJETIVO: A motivação é um tema amplamente discutido no contexto acadêmico, quando se fala sobre a qualidade do rendi-
mento do aluno. no estudo da motivação na Análise do Comportamento, de acordo com Moreira e Todorov (2005), é importante perceber os pro-
cessos de interação organismo-ambiente, isto é, reconhecendo as relações possíveis entre certas condições e alterações no ambiente e a emissão 
de determinados comportamentos. O presente trabalho tem como objetivo investigar variáveis mantenedoras de comportamentos relacionados 
ao rendimento acadêmico de alunos universitários do curso de psicologia em Sobral, realizando uma leitura analítico comportamental de dados 
dispostos na Escala de Motivação Acadêmica Universitária (EMA-U). MÉTOdOS: Participaram desta pesquisa 77 estudantes de ensino superior 
com idade entre 16 a 27 anos, de ambos os sexos. Os alunos foram distribuídos em dois blocos: Bloco 1: estudantes do 1º semestre - 44,7%; 
Bloco 2: estudantes do 7º até o 12º semestre – 55,3%. Foram realizadas 26 perguntas de avaliação sociodemografica. Os dados foram coletados 
por meio de questionário de autorrelato da EMA-U, composto por 32 itens fechados em forma de escala Likert. RESULTAdOS E dISCUSSãO: Os 
estudantes de semestres iniciais obtiveram maiores médias (m =2,7 ; dp = 0,4) quando comparados aos estudantes dos semestres finais (m = 
2,5; dp =0,4). Em uma leitura analítico comportamental, as maiores médias apontam o relato de comportamentos que produzem reforçamento 
positivo, por exemplo, a descrição verbal de que se frequenta a universidade pelo prazer de se envolver em debates com professores interessan-
tes. Já alunos de semestres finais, que obtiveram uma média menor, apontaram que o comportamento de frequentar a universidade é mantido, 
por exemplo, para evitar críticas dos pais, ou na concordância da frase “venho à universidade porque enquanto estiver estudando não preciso 
trabalhar”, isto é, comportamentos mantidos por reforçamento negativo, pela esquiva ou fuga de estimulação aversiva.

Palavras-chaves: Ensino Superior, Análise do Comportamento, Rendimento Acadêmico
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QUEM é O ORGANISMO QUE SE COMPORTA?

KeLVin FonSeca 1
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Resumo

Enquanto uma matriz disciplinar que se propõe a estudar o comportamento dos organismos, e apesar de uma de suas obras mais significativas, 
The Behavior of Organisms, de B. F. Skinner, publicada há 79 anos, levar o sujeito do comportamento em seu título, o termo “organismo” não 
conta com definição precisa na literatura analítico-comportamental, incluindo as obras skinnerianas. Seu status dentro da comunidade analítico-
-comportamental parece incerto e sua função, disputada, considerando-se que o termo atravessa diferentes – e por vezes tangentes – questões, 
como a definição do objeto de estudo da Análise do Comportamento, o alcance do uso de animais não-humanos em pesquisas experimentais, e a 
relação da Análise do Comportamento com outras ciências. Tendo como fundamento seis livros de Skinner (selecionados por possuírem o maior 
número de citações no Google Scholar Citations, e que abrangeram período de 1930 a 1990), buscou-se fazer uma análise operacional do termo 
“organismo” a partir de suas ocorrências nas referidas obras considerando as variáveis contextuais de controle de seu uso. Com auxílio do proce-
dimento de interpretação conceitual de texto (PICT), foram criadas categorias emergentes a partir da contagem e leitura das passagens em que 
apareciam o termo “organismo”. Como resultado, foi encontrada uma pluralidade de variáveis de controle do uso do termo (o que significa que 
ele possui múltiplos significados). No entanto, alguns padrões de uso (medidos pela frequência) também foram localizados. Discute-se a impli-
cação desses resultados para a compreensão do lugar do organismo enquanto locus do comportamento no sistema analítico-comportamental. 

Palavras-chaves: organismo, fronteiras, pesquisa conceitual

POR QUE VARIABILIDADE COMPORTAMENTAL INfANTIL é IMPORTANTE?

aManda Viana doS SantoS 1, criStiano coeLho 1

1 PUC-GoiáS - PoNtiFíCia UNivErSidadE CatóliCa dE GoiáS

Resumo

O presente trabalho visa discutir a importância do ensino de variabilidade a crianças no ambiente escolar e familiar. Crianças apresentam maior 
variabilidade comportamental do que outras: umas emitem diferentes cadeias de respostas para resolver um problema, enquanto outras, ape-
nas uma. Variabilidade comportamental é mudança, se comportar diferente na presença de um estímulo discriminativo ou propriedade dele, 
exercendo controle sobre o comportamento devido a extinção, reforçamento intermitente e reforçamento diferencial. A alta frequência do 
variar possibilita a recombinação de repertórios, sendo um modelo analítico-comportamental de “criatividade”. Contingências que fortalecem a 
variabilidade podem levar a criança emitir respostas que diferem de outras já emitidas no mesmo contexto, produzindo diversos desenhos de 
diferentes formas, cores e temas, a pedido da professora e esta reforçar intermitentemente o comportamento da criança de mudar as sequên-
cias de um bloquinho de brinquedo. Em outros casos, os comportamentos de algumas crianças são governados por regras que apontam para 
uma resposta específica em um dado contexto. Esse controle favorece a repetição e estereotipia que variação comportamental sob controle das 
contingências em vigor. Isso é prejudicial para os comportamentos da criança obterem reforçadores em situações novas e, principalmente, é de-
terminante para uma relação dependente. O trabalho é fruto de uma análise conceitual. Sugere-se que ensinar variabilidade às crianças promove 
maior probabilidade de emissão de respostas diferentes em um contexto e maior controle das contingências, ficando sensível a suas mudanças, 
aumentando a probabilidade de comportamentos obterem reforçadores em novas situações. O presente trabalho indica que o uso de reforço 
diferencial para outros comportamentos com mudança de critérios pode ser uma técnica viável para o ensino da variabilidade, pois mantém alta 
a frequência de reforço e induz a variabilidade a ser reforçada.

Palavras-chaves: variabilidade, criança, comportamento



73

XXVI Encontro Brasileiro de Psicologia e Medicina 

Comportamental e II Encontro Cultural de 

Estudantes de Análise do Comportamento 
COMUNICAÇÃO ORAL

VIOLÊNCIA CONTRA A MULhER PRATICADA POR PARCEIRO íNTIMO: INVESTIGAÇÃO DAS VARIÁVEIS QUE MANTÊM A MULhER EM UM 
RELACIONAMENTO VIOLENTO.

thaíS criStinY carVaLho aLMeida 1, naZaré coSta 1

1 UFMa - UNivErSidadE FEdEral do MaraNhão

Resumo

A violência afeta mulheres em todo o mundo, e muitas vezes o agressor é o próprio parceiro. Mulheres em situação de violência praticada pelo 
parceiro tendem a permanecer no relacionamento abusivo por anos, sofrendo graves consequências à saúde e qualidade de vida. Por isso foi 
objetivo deste estudo identificar as variáveis que mantêm as mulheres em um relacionamento violento. A pesquisa foi realizada com 30 mulheres 
que estavam na Casa-Abrigo e que prestavam queixa na delegacia Especializada no Atendimento à Mulher de São Luís-MA. Foram utilizados para 
coleta de dados uma escala do tipo Likert para identificação de forma e grau de violência contra a mulher composta por 36 itens que descreviam 
formas de violência e um roteiro de entrevista que envolvia questões de identificação das participantes, motivos alegados para permanecer, 
histórico de relacionamentos familiares e expectativa de futuro da relação. A maioria das mulheres tinha entre 18 e 44 anos de idade, ensino 
médio completo, em união estável por mais de cinco anos, com pelo menos um filho fruto do relacionamento e não possuíam trabalho formal. 
Através da escala para identificar forma e grau de violência contra a mulher notou-se que todas as entrevistadas sofriam violência psicológica, 
física e sexual em médio ou alto grau. Em entrevista com perguntas abertas verificou-se os principais motivos para permanência das mulheres 
no relacionamento: ausência de apoio familiar e amigos (80%), dependência financeira (70%), modelo de passividade das mulheres que sofreram 
violência na família das entrevistadas (70%), modelos de relacionamentos violentos (56%), expectativa de mudança do comportamento do parcei-
ro (40%) e presença de filhos no relacionamento (22%). Considera-se necessário o ensino de novos modelos de relacionamento, novos padrões 
de comportamento diante dos pré-aversivos que impeçam a violência de ocorrer, bem como consequências ao comportamento violento do 
parceiro que reduza a frequência do mesmo. Em caráter preventivo, é necessário trabalhar com jovens a desconstrução de antigas regras sociais 
e o ensino de habilidades sociais conjugais.

Palavras-chaves: Violência contra a mulher, Psicologia, Analise do Comportamento

O COMPORTAMENTO NO fACEBOOk: UM LEVANTAMENTO DAS (IN) COMPATIBILIDADES ENTRE O MUNDO REAL X MUNDO VIRTUAL

aLex VaLério 1, eLiana iSaBeL de MoraeS haMaSaKi 2

1 USP - UNivErSidadE dE São PaUlo, 2 UNiNovE - UNivErSidadE NovE dE jUlho

Resumo

O Facebook é a rede social com maior número de acessos no mundo. Considerando a importância deste meio de comunicação, torna-se rele-
vante, do ponto de vista psicológico e social, a compreensão dos aspectos envolvidos em seu uso. O presente trabalho pretendeu conhecer o 
comportamento das pessoas no Facebook, em um levantamento de caráter exploratório, investigando a frequência de uso, os objetivos dos usu-
ários ao acessar e, também, verificar como os mesmos avaliam as postagens de seus amigos, bem como as suas próprias postagens. Para tanto, 
foi solicitado aos 190 participantes que respondessem, através de um questionário online, questões a respeito de seu uso e do que observavam 
na rede social. Para construção do questionário, foi realizada uma adaptação da The Facebook Intensity Scale (FBI). Os resultados indicam que o 
Facebook faz parte da rotina diária das pessoas e tem sido utilizado para fins diversos, como: comunicação com amigos e familiares e estabele-
cimento de novas conexões. Além disso, na opinião dos participantes deste estudo, a correspondência entre eventos publicados na rede social 
e eventos efetivamente experimentados fora dela, é questionável. Segundo eles, não há compatibilidade entre as publicações de seus amigos 
e aquilo que observam no dia a dia destes, fora das redes sociais. Contudo, destaca-se que, na avaliação dos participantes, a incompatibilidade 
é aplicada apenas aos outros e não a si mesmos, já que informam que há correspondência quando avaliam as próprias publicações na rede so-
cial, comparado com o que vivem fora dela. Uma das hipóteses levantadas, neste trabalho, é a de que o comportamento de publicar conteúdos 
diversos na rede social deva ser controlado pela avaliação das pessoas; isto é, pela consequência que pode ser propiciada pelo ambiente social, 
independentemente da publicação ser real ou não; tendo em vista que os resultados indicam que o site tem sido utilizado para que as pessoas 
“contem” sobre suas vidas.

Palavras-chaves: Facebook, Correspondência verbal/não verbal, Redes sociais, Análise do comportamento
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MAPEAMENTO DO USO DO CONCEITO “REfORÇADORES NATURAIS” NA LITERATURA ANALíTICO-COMPORTAMENTAL BRASILEIRA

Luan MendeS teixeira 1, FeLipe LuStoSa Leite 2
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Resumo

Um dos conceitos chave para a Análise do Comportamento é o de reforço. Apresentando uma gama de subdivisões, tal termo pode mudar de 
sentido a depender do adjetivo que lhe é empregado. Um desses sub-termos é encontrado na literatura como reforçadores naturais. Historica-
mente polêmico, este conceito é tratado por diversos autores como de difícil definição. Com o objetivo de mapear as diferentes funções da utiliza-
ção do vocábulo “reforçador (es) natural (ais)” na literatura brasileira e identificar possíveis fontes de controle para o uso de tal termo, recorreu-se 
a uma revisão de literatura feita em dez periódicos com publicações recorrentes de analistas do comportamento brasileiros. A busca foi realizada 
por meio da ferramenta de busca avançada do Google Scholar. Colheu-se todos os artigos que continham pelo menos uma das palavras: “reforço 
natural” ou “reforçadores naturais” no corpo do texto. Encontrou-se 33 artigos publicados entre 1993 e 2015. Foi possível distinguir três funções 
diferentes no emprego do termo analisado. Quatro trabalhos utilizam o termo para se referir a funções estabelecidas filogeneticamente. Vinte 
e três artigos fazem menção à característica da relação direta e/ou intrínseca existente entre resposta e estímulo reforçador natural, além de 
defenderem a não mediação social dessas consequências. Quatro artigos apontam para o tipo de contingência em vigor (natural ou planejada) 
como critério de definição do conceito. Por fim, dois artigos não definem suficientemente bem o emprego do termo em questão. Apesar de a 
maioria dos artigos seguirem uma tendência no uso do termo “reforçadores naturais”, há trabalhos que se diferenciam bruscamente dessa de-
finição generalizada. Pretende-se, com este estudo, apontar para possíveis avanços no uso do  conceito de reforçadores naturais, promovendo 
uma maior unificação da linguagem científica dos eventos que este termo descreve.

Palavras-chaves: Pesquisa conceitual, Reforçadores naturais, Reforço , Reforço natural

EfEITOS DO ATRASO DO REfORÇO NEGATIVO NA PRODUÇÃO DO DESAMPARO APRENDIDO EM RATOS

eduardo SouZa 1, Maria heLena Leite hunZiKer 1

1 USP - UNivErSidadE dE São PaUlo

Resumo

A dificuldade na aprendizagem de comportamentos de fuga ou esquiva decorrente da exposição a estímulos aversivos incontroláveis é denomi-
nada “desamparo aprendido”. A hipótese mais difundida para explicar esse fenômeno é que sob exposição a estímulos aversivos incontroláveis, 
os sujeitos aprendem que não há relação entre suas respostas e as consequências produzidas por elas. no entanto, alguns dados experimentais 
contradizem essa hipótese, sendo possível uma hipótese alternativa: a incontrolabilidade potencializa o grau de controle por relações de conti-
guidade entre resposta e consequência, facilitando ou dificultando novas aprendizagens controladas por essas relações. Para testar tal hipótese, 
foram realizados três experimentos para verificar o efeito do atraso do reforço negativo na produção do desamparo aprendido. Ao todo foram 
utilizados 16 grupos de ratos Wistar, expostos a diferentes tratamentos (choques controláveis, incontroláveis ou nenhum choque) e testados 
em contingência de fuga com diferentes parâmetros da variável atraso do reforço. Os resultados foram analisados por meio das latências das 
respostas de fuga e da quantidade de falhas em apresentar fuga. Os resultados obtidos indicam que a exposição a choques incontroláveis pode 
afetar a aprendizagem de um comportamento de fuga quando utilizado um procedimento que envolve atraso do reforço negativo. Tal interfe-
rência depende dos parâmetros do atraso utilizados. Foi possível constatar que atrasos com valores entre 450 e 750ms aumentaram a latência 
média da resposta de fuga do grupo incontrolável em comparação com os grupos ingênuo e controlável. No entanto, atrasos fixos com valores 
de 500 e 600ms não se mostraram suficientes para que houvesse um efeito diferencial em relação à história dos sujeitos. Os dados referentes à 
quantidade de falhas foram muito semelhantes aqueles obtidos a partir das análises da latência da resposta de fuga.

Palavras-chaves: desamparo aprendido, atraso do reforço negativo, controle aversivo
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AVALIAÇÃO DO EfEITO DA QUETAMINA SOBRE O MODELO DE ESTRESSE MODERADO CRÔNICO: DIfICULDADES NA REPLICAÇÃO DO CMS

raphaeL nuneS teixeira 1, João artur de FaLco tiZZo 1, FáBio LeYSer gonçaLVeS 1
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Resumo

A anedonia induzida por estresse moderado crônico (CMS, do inglês chronic mild stress) pode ser considerado um dos melhores modelos ani-
mais de depressão. neste 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 contí-
nua. Nesse período é verificada a preferência entre água e uma solução de sacarose (1%). 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. Existem relatos da dificulda-
de em observar a anedonia induzida apenas com o teste de sacarose. Quando observados, os efeitos do CMS podem ser revertidos através da ad-
ministração crônica (por volta de quatro semanas) de antidepressivos. Um antagonista do receptor n-metil-d-aspartato (nMdA), quetamina, tem 
mostrado grande potencial no tratamento de depressão, em especial de casos refratários. O objetivo do experimento foi replicar o procedimento 
de CMS e avaliar o efeito antidepressivo da quetamina sobre a anedonia induzida em ratos por exposição a estressores crônicos moderados. O 
objetivo do presente trabalho foi replicar o efeito do CMS e avaliar o efeito da quetamina (10mg/kg, em aplicação única, ip) sobre a preferência 
de sacarose em dois grupos de 10 ratos machos, de linhagem Wistar, um exposto ao CMS e outro controle. Os resultados preliminares não in-
dicaram efeito do CMS sobre a preferência (CMS=0,57; CON=0,63), mas uma diminuição no consumo de sacarose (CMS=2,5; CON=12,1; p<0,06).

Palavras-chaves: Estresse , quetamina , CMS 

EfEITOS DA MODELAÇÃO SOBRE A CORRESPONDÊNCIA VERBAL DE ADULTOS EM UM jOGO DE CARTAS

FeLipe Santana de roSe 1, MarLon oLiVeira 1, MaYara Ferreira 1, JoSiane Maria donadeLi 1, nathan ViLeLa 1, Mariana ViViani 
1, MariéLe corteZ 1

1 UFSCar - UNivErSidadE FEdEral dE São CarloS

Resumo

O presente estudo sustenta-se na definição de comportamento verbal de Skinner (1957) e teve por objetivo avaliar, em uma situação de jogo de 
cartas, qual o efeito de um confederado (modelo) emissor de relatos correspondentes ou não correspondentes sobre a correspondência verbal 
de adultos. Participaram 20 adultos e cinco auxiliares de pesquisa que atuaram como confederados especialmente treinados para tal. “Fazer” 
consistiu em calcular o valor da soma dos números de duas cartas retiradas do topo de um baralho e “dizer” em relatar, correspondentemente ou 
não, a soma. Os participantes foram expostos a três condições experimentais: 1) Linha de base: em que o participante jogava uma partida contra 
um confederado adversário; 2) Modelo 0% correspondente: em que o participante, inicialmente, observava seu parceiro confederado jogando 
contra um confederado adversário emitindo 0% de relatos correspondentes e, em seguida, jogava uma partida contra o outro confederado 
adversário; e 3) Modelo 100% correspondente, cuja condição era semelhante à anterior, porém o padrão de relatos do parceiro confederado 
era de 100% de relatos correspondentes. Os participantes foram divididos em dois grupos, controlando a ordem de exposição às condições. 
Observou-se aumento estatisticamente significativo na emissão de relatos não correspondentes após a exposição ao modelo 0% correspondente 
e diminuição da porcentagem de relatos não correspondentes após a exposição ao modelo 100% correspondente. O efeito do modelo 0% cor-
respondente mostrou-se, no entanto, mais proeminente, provavelmente por apresentar um comportamento que resultava em consequências 
positivas. Os resultados indicam a modelação como variável relevante na correspondência fazer-dizer de adultos.

Palavras-chaves: adultos, comportamento verbal, correspondência fazer dizer, modelação
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O IMPACTO INICIAL DA OBRA DE j. B. WATSON NA PSICOLOGIA NORTE-AMERICANA (1903-1923): CITAÇÕES A OUTROS AUTORES COMO 
PARâMETROS QUANTITATIVOS DE COMPARAÇÃO.

Fernando taVareS SaraiVa 1, MarcuS BenteS de carVaLho neto 1, SauLo de FreitaS arauJo 2
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Resumo

Nas últimas décadas, diferentes estudos desafiaram a visão tradicional de que o Manifesto Behaviorista, publicado por John B. Watson em 1913, 
provocou uma revolução na Psicologia - a chamada “revolução behaviorista”. Entre estas pesquisas que buscam reavaliar o impacto inicial da 
obra behaviorista de Watson, destacam-se aquelas que utilizam a análise bibliométrica como método para sustentar suas conclusões. no entan-
to, a ausência de parâmetros objetivos de comparação dificulta uma mensuração mais precisa do grau de impacto do autor. O presente estudo 
busca preencher tal lacuna, através de uma pesquisa bibliométrica comparativa entre citações de Watson e de oito relevantes psicólogos do início 
do século XX: Edward Thorndike, Edward Titchener, Harvey Carr, James Angell, James Cattell, John dewey, Stanley Hall e William James. A pesqui-
sa foi realizada em oito importantes periódicos da época, abrangendo o período entre os anos 1903 e 1923 - uma década antes e uma década 
após a publicação do Manifesto Behaviorista. Foram utilizadas como palavras-chave os sobrenomes dos autores e as formas abreviadas de seus 
nomes. Como dados da pesquisa, foram considerados apenas publicações nos formatos de artigo, resenha em que fosse possível identificar a 
autoria e “discussões” (réplicas, comentários etc.). Para análise dos dados, três medidas foram adotadas: (1) Total de citações - valor absoluto de 
publicações com pelo menos uma referência ao autor sob exame; (2) Taxa de citações - média aritmética do total de citações pela quantidade de 
anos analisados; e (3) Percentual de citações - porcentagem de publicações dentro do universo total de publicações examinadas. Os resultados 
indicam que, embora seja difícil sustentar sua obra como marco revolucionário, Watson teve na década posterior à publicação do Manifesto 
Behaviorista (1914-1923) um impacto próximo ao de dewey, Thorndike e Titchener, maior que o de Angell, Carr, Cattell e Hall, mas ainda distante 
do alcance das ideias de James.

Palavras-chaves: Análise bibliométrica, Behaviorismo, História da Psicologia, Impacto, John B. Watson

O MODELO ECONÔMICO-COMPORTAMENTAL OPERANTE PARA DECISÕES DE MAGISTRADOS EM COLEGIADO: UMA PROPOSTA TEÓRICA E 
METODOLÓGICA

pauLo roBerto caVaLcanti 1, Jorge MendeS oLiVeira-caStro 1

1 UNB - UNivErSidadE dE BraSília

Resumo

O estudo de decisões de magistrados em colegiado representa um importante campo de pesquisa. diversos trabalhos têm sido conduzidos na 
área de análise econômica do direito na busca de explicações empíricas para fenômenos que fazem parte do contexto jurídico. Essa área se 
caracteriza pela utilização de princípios teóricos e metodológicos da economia para a investigação de tais fenômenos. no entanto, apesar de 
possuir uma produção acadêmica menor, também é possível constatar contribuições baseadas no paradigma analítico-comportamental para o 
estudo de comportamentos jurídicos. no entanto, não existe nenhum modelo teórico e metodológico dedicado ao estudo de decisões de magis-
trados em colegiado. desse modo, o presente trabalho teve o objetivo de apresentar um modelo econômico-comportamental operante desse 
tipo de decisão. O modelo proposto baseou-se no modelo na perspectiva comportamental (BPM), que consiste em uma adaptação do modelo 
operante com a integração de elementos de economia comportamental. Também se empregou como base para análise um banco de dados com 
acórdãos referentes a 742 casos de processos de tomada de contas especial (TCE) do Tribunal de Contas da União (TCU), de modo que foi possível 
identificar variáveis comuns presentes nas decisões de ministros do TCU em colegiado. A partir da análise desse banco de dados e da literatura, 
apresentou-se um modelo caracterizado pela integração entre elementos provenientes da análise econômica do direito e da análise comporta-
mental do direito, visando complementaridade teórica e metodológica para o estudo de decisões de magistrados em colegiado.desse modo, o 
presente modelo possibilita identificar e estabelecer distinções mais precisas entre variáveis contextuais presentes na decisão e de histórico de 
aprendizagem de comportamentos jurídicos que podem influenciar esse tipo de decisão, sobretudo no que se refere aos ministros do TCU em 
casos de TCE. Por fim, o modelo também possibilita mais clareza conceitual na interpretação dos resultados provenientes de estudos baseados 
em análise econômica do direito a partir de um viés econômico-comportamental operante.

Palavras-chaves: Economia-comportamental operante, Análise econômica do direito, Análise comportamental do direito, decisões de magistra-
dos, decisões em colegiado
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EfEITOS DO REfORÇAMENTO DIfERENCIAL NA TRANSITIVIDADE E TRANSfERÊNCIA EMOCIONAL
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Resumo

Para estudar a formação de conceitos, na análise experimental do comportamento, dois processos são considerados fundamentais: a relações 
entre estímulos transitivos e a transferência emocional entre estímulos. A presente pesquisa investigou se reforçamento diferencial é necessário 
para a demonstração das relações de transitividade em estímulos equivalentes e, adicionalmente, observou-se a valência e excitação entre a 
transferência de funções dos estímulos. O procedimento consistiu em um treino computadorizado para estabelecimento de relações entre três 
tipos de estímulos: 1) três classes de estímulos concretos (par de frutas, ferramentas e automóvel); 2) oito estímulos com palavras de três letras 
sem significado; 3) nove estímulos faciais com emoções. 30 participantes realizaram o procedimento de escolha ao modelo com consequências 
(MTS) com duas orientações e reforço. Outros 30 participantes realizaram o procedimento de estímulos pareados com apenas uma orientação 
(SOresp). Para ambos os grupos foram programadas 40 tentativas e um teste com os estímulos concretos e 120 tentativas e um teste com os 
estímulos abstratos. Ademais, em uma escala likert, os dois grupos classificaram os estímulos faciais e sem significados nas dimensões: neutro, 
infeliz ou feliz; calmo ou alegre. Isso ocorreu antes e depois do treino de relações. Em geral, os resultados mostram que ambos os grupos pro-
duziram novas relações de transitividade em alta frequência, porém, o número de relação de transitividade foi superior no grupo SOresp com 
diferença significativa (p = 0.034) em relação ao grupo MTS. No que se refere aos resultados da transferência emocional, observou-se que após o 
treino de relações, o grupo SOresp apresentou significativa diferença (p < 0.01) entre a excitação e a valência se comparados ao grupo MTS. Desta 
forma, o reforço diferencial não parece ser um pré-requisito fundamental para transitividade e transferência de função.

Palavras-chaves: Emparelhamento por modelo, Estímulos pareados com orientação, Transitividade, Transferência Emocional

A POLíTICA DE SOCIOEDUCAÇÃO E AS MEDIDAS DE PRIVAÇÃO E RESTRIÇÃO DE LIBERDADE SOB O OLhAR DA ANÁLISE DO 
COMPORTAMENTO

dougLaS daL MoLin 1, SiLMara carneiro e SiLVa 1

1 UEPG - UNivErSidadE EStadUal dE PoNta GroSSa

Resumo

As contribuições da Análise do Comportamento podem ser estendidas para a compreensão das relações entre Estado e sociedade civil. nesse 
contexto, pode ser tratado das políticas públicas e, especificamente, da política de socioeducação, esfera discutida pelo autor na pesquisa de 
dissertação de Mestrado no Programa de Pós-Graduação em Ciências Sociais Aplicadas da Universidade Estadual de Ponta Grossa. A partir deste 
tema, este artigo tem como objetivo geral compreender a política de socioeducação, na execução das medidas de privação e restrição de liber-
dade, e suas características através das leis da Análise do Comportamento. A política de socioeducação tem como principal objetivo proteção 
e desenvolvimento integral ao adolescente, especificando e elencando todos os aspectos que devem ser impostos ao adolescente em conflito 
com a Lei e que cumpre medida socioeducativa. A análise do comportamento pode contribuir para a compreensão de tal política e apresen-
tando os possíveis determinantes para que situações específicas ocorram. Dessa forma, caracterizando as relações estabelecidas entre política 
pública, instituições de execução das medidas e os próprios adolescentes. Também, possibilita investigar academicamente, de forma científica, 
a política de socioeducação através de uma ciência do comportamento. Para isso, caracteriza-se como pesquisa exploratória a partir de fontes 
bibliográficas e documentais. Os autores tomados como referenciais teóricos serão Murray Sidman e Burrhus Frederic Skinner. Com este artigo, 
pretende-se obter como resultado a compreensão da política de socioeducação e das medidas de privação e restrição de liberdade através das 
contribuições da Análise do Comportamento. Ainda, expandir os meios de pesquisa que podem se beneficiar da ciência do comportamento.

Palavras-chaves: Política Pública, Socioeducação, Análise do comportamento, adolescentes
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DEPRESSÃO MATERNA, COGNIÇÕES NEGATIVAS E ESTRESSORES NA PREDIÇÃO DE PROBLEMAS COMPORTAMENTAIS DE CRIANÇAS
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Resumo

A depressão materna e os estressores do ambiente familiar são condições de adversidade reconhecidas pelo impacto negativo para o compor-
tamento de escolares, sendo lacuna da literatura estudos que abordem ,nesse contexto, as cognições negativas maternas .. Objetivou-se iden-
tificar o efeito preditivo das variáveis depressão materna, cognições negativas maternas e estressores do contexto familiar para os desfechos 
problemas comportamentais de crianças em idade escolar. Participaram do estudo 100 díades mães-crianças de uma amostra não aleatória, de 
conveniência, sendo que a amostra clínica incluiu 50 mulheres com depressão recorrente e a amostra não clínica incluiu 50 mulheres sem trans-
tornos mentais, sistematicamente avaliadas .Procedeu-se a coleta de dados em sessões individuais, face a face, por meio de testes psicológicos, 
escalas e entrevistas. Os dados foram analisados por procedimentos estatísticos, adotando-se o nível de significância de p≤0,05. Verificou-se , 
por meio da análise de regressão linear multivariada,que a depressão Materna foi preditora de mais problemas de comportamento para os 
desfechos Sintomas Emocionais e Problemas de Relacionamento com Colegas; as Cognições negativas foram preditoras de mais problemas 
de comportamento para os desfechos Total de Dificuldade, Problemas de Conduta e Hiperatividade; e os Estressores foram preditores de mais 
problemas de comportamento para os desfechos Total de Dificuldades, Sintomas Emocionais e Problemas de Relacionamento com Colegas. Tais 
dados mostram o impacto diferenciado das variáveis depressão materna, estressores e cognições negativas na predição de diferentes tipos de 
problemas de comportamento das crianças., o que é relevante para a implementação de programas de intervenção com pais e crianças.

Palavras-chaves: Cognições negativas, Comportamento, Criança, depressão, Estressores 

SOMAÇÃO DA TAXA DE REfORÇO EM TREINO OPERANTE DE DISCRIMINAÇÃO DE ESTíMULOS EM RATOS

andeSon gonçaLVeS carneiro 1, MiriaM garcia MiJareS 1

1 iP-USP - UNivErSidadE dE São PaUlo

Resumo

Experimentos de condicionamento Pavloviano usando estímulo composto (e.x: AB) demonstram que há uma relação linear positiva entre a taxa 
de responder quando o estímulo é apresentado e a probabilidade de ocorrência condicional do estímulo incondicionado durante a apresentação 
de cada elemento do composto (i.e., A e B). Alguns desses estudos avaliam o fenômenos de somação, que ocorre quando um responder de maior 
magnitude é obtido quando dois estímulos separados (e.g., elementos Luz e Tom) são apresentados combinados na forma de estímulo composto 
(e.g., Luz+Tom), após cada um deles ter adquirido um controle independente sobre uma mesma classe de resposta. O objetivo desse estudo foi 
avaliar esse fenômeno em condicionamento operante de discriminação de estímulos, manipulando a relação entre a taxa de reforço e a taxa 
do responder em cada estímulo. Em um experimento, nós treinamos ratos a pressionar a barra (RPB) por sacarose sob esquema de intervalo 
variável (VI-10s). O responder foi reforçado em 100% das tentativas com estímulo A (A100%) e 50% durante as tentativas com os estímulos B e C 
(B50% e C50%). Após a estabilidade do responder, tentativas de sonda em extinção com estímulo composto BC foram adicionadas ao treino. Os 
resultados indicaram que a taxa de resposta durante o estímulo BC foi similar ao obtido durante A100%, e foi mais alta do que a taxa de resposta 
em B50% e C50%, sugerindo efeito de somação em BC. Os resultados foram similares àqueles obtidos por outros estudos com condicionamento 
Pavloviano. nós discutimos os resultados no contexto das teorias baseadas na taxa de resposta e também implicações do conceito de indução.

Palavras-chaves: discriminação de estímulos, Efeito de somação, Estímulo composto, Ratos
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ANÁLISE ECONÔMICO-COMPORTAMENTAL OPERANTE DE DECISÕES EM COLEGIADO DE UMA CORTE DE CONTAS: UMA ESTUDO EMPíRICO 
SOBRE PROCESSOS DE TOMADA DE CONTAS ESPECIAL

pauLo roBerto caVaLcanti 1,2, Jorge MendeS oLiVeira-caStro 1

1 UNB - UNivErSidadE dE BraSília, 2 UNiCEUB - CENtro UNivErSitário dE BraSília 

Resumo

Apesar de estudos empíricos se referirem a decisões em colegiado em cortes jurídicas, existe uma escassez de estudos acerca desse fenômeno 
em cortes de contas. Enquanto corte de contas, uma das principais atribuições do Tribunal de Contas da união (TCU), se refere a condução de 
processos de tomada de contas especial (TCE). Esses processos são instaurados uma vez que seja identificado dano ao erário por gestores de 
recursos públicos, e seu principal objetivo é apurar responsabilidade e ressarcir o valor do dano. Com o intuito de investigar empiricamente deci-
sões em colegiado em processos de TCE, o presente trabalho conduziu dois estudos.o Estudo 1 investigou se as sanções propostas por relatores 
de processos de TCE são influenciadas pelas características do processo e sobretudo pelo colegiado onde esse foi tramitado. Para alcançar tal 
objetivo, foram analisados os acórdãos sobre processos de TCE referentes a um banco de dados contendo 742 casos. A partir de análises descri-
tivas e inferenciais, os resultados indicaram que variáveis que medem as sanções e as características do processo apresentam diferenças signi-
ficantes entre as Câmaras e o Plenário. Também se verificou que as sanções propostas pelos relatores sofrem influência do colegiado, de modo 
que os processos com sanções mais severas tramitaram no Plenário. Por fim, o Estudo 2 investigou diferenças individuais nas sanções propostas 
pelos relatores. A partir disso, foi investigado se tais sanções são influenciadas pelo cargo ou cargo anterior dos relatores. Empregando o mesmo 
banco de dados e metodologia do estudo anterior, os resultados indicaram um pequeno efeito em função do cargo do relator, de modo que as 
sanções relativamente maiores foram propostas por Ministros. Também foram conduzidas comparações entre relatores, onde foram verificadas 
diferenças significantes entre indivíduos. Tomados em conjunto, os estudos empíricos demonstraram que variações nas decisões de Ministros e 
Ministros-substitutos do TCU sofrem influência de variáveis ambientais e relacionadas a histórico de aprendizagem, não podendo ser explicadas 
exclusivamente em termos normativo

Palavras-chaves: Modelo econômico-comportamental operante, Análise econômica do direito, Tomada de Contas Especial, decisões de magis-
trados, decisões em colegiado

ATIVIDADE E COMPORTAMENTALISMO RADICAL: EXPLICAÇÃO CAUSAL OU RELACIONISMO?

chriStian SiLVa doS reiS 1, caroLina Laurenti 1,2, carLoS eduardo LopeS 1,2

1 UEM - UNivErSidadE EStadUal dE MariNGá, 2 UEl - UNivErSidadE EStadUal dE loNdriNa

Resumo

Ao descartar a noção de agência na explicação de fenômenos psicológicos, o comportamentalismo radical foi acusado de propor uma visão de 
ser humano passivo. Tendo em vista os limites dessa crítica, o objetivo da pesquisa foi discutir a possibilidade de uma acepção de indivíduo ativo 
na filosofia comportamentalista radical. A definição filosófica tradicional do conceito de atividade, indica dois caminhos: (i) a ideia de início ou 
causa, sendo ativo tudo aquilo que dá início, ou causa algo; (ii) a noção de que é classificado ativo tudo aquilo que produza eventos, sejam as 
variáveis que acompanham tal produção conhecidas ou não. O trabalho, de natureza conceitual, investigou, primeiramente, a crítica de Skinner à 
explicação causal. Na sequência, explorando formas alternativas a esse tipo de explicação, foram delineadas afinidades entre o pensamento re-
lacional e o comportamentalismo radical. Como estratégia analítica, acepções de comportamento operante (relação, instância, classe, repertório, 
probabilidade e self) foram investigadas buscando-se verificar a eventual presença de noções de atividade ou passividade. Foram identificadas 
ambas as noções no escopo dessas acepções do conceito de comportamento. de uma perspectiva relacional, essa coexistência indica uma con-
tradição intrínseca às próprias definições tradicionais de atividade e passividade: não se pode aceitar que o indivíduo cause o ambiente, ou que 
o ambiente cause o comportamento do indivíduo, porque é impróprio pensar o indivíduo como algo separado do ambiente, e vice-versa. Assim, 
quando o indivíduo entra em relação com o ambiente, tanto ele quanto o ambiente são alterados, ficando, portanto, inadequado designar um 
como causa (atividade) e outro como efeito (passividade). Em suma, a relação de controle recíproca entre indivíduo e ambiente não parece ser 
bem esclarecida pelas noções de atividade e passividade, típicas de uma explicação causal do comportamento. 

Palavras-chaves: Atividade, Comportamento, Explicação causal, Relacionismo
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INTERVENÇÕES ANALíTICO-COMPORTAMENTAIS NATURALISTAS DO DESENVOLVIMENTO EM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA: 
REVISÃO DE LITERATURA

MateuS SiLVeira adriano 1, danieLY iLdegardeS Brito tatMatSu 1, FeLipe LuStoSa Leite 1

1 UFC - UNivErSidadE FEdEral do CEará

Resumo

O Transtorno do Espectro Autista (TEA) é descrito por excessos e déficits comportamentais associados à comunicação e interação social, padrões 
restritos e repetitivos de comportamento, presença precoce dos sintomas no desenvolvimento e a prejuízos clinicamente significativos. A me-
diana da prevalência mundial desse transtorno é de 62 casos em cada 10.000 pessoas. Este trabalho objetivou responder como se tem realizado 
intervenções analítico-comportamentais baseadas em Treino Incidental no TEA, contribuir com as Práticas Baseadas em Evidências e categorizar 
e sistematizar as produções nessa área. Essa revisão de literatura incluiu as produções dos últimos 10 anos de artigos revisados por pares publi-
cados em inglês, português e espanhol. Foi realizada via Portal da CAPES nas seguintes bases de dados: national Library of Medicine (MEdLInE), 
Biblioteca Virtual em Saúde (BVS), Web of Science, American Psychological Association (PsycInFO) e Science direct. desse delineamento resulta-
ram 684 artigos, foram excluídos 159 duplicados. dos 525 resumos lidos no primeiro screening foram selecionados 29 artigos para leitura com-
pleta e destes, nenhum artigo foi aprovado para síntese qualitativa. O primeiro rastreio obteve concordância de 99,43% e o segundo de 100%. 
Análises do primeiro rastreio demonstram maior foco de publicação na Pesquisa Básica e o resultado da revisão indica escassez da produção de 
Pesquisa Aplicada com descrições detalhadas. Fato que sinaliza excesso de Confiança Translacional e leva a concluir que é necessário atentar-se 
a produzir mais nessa temática, fazer isso com maior rigor científico e contribuir com a Prática Baseada em Evidências.

Palavras-chaves: Revisão de Literatura, Treino Incidental, Transtorno do Espectro Autista, Análise do Comportamento Aplicado

O CONCEITO DE CAUSALIDADE EM OBRAS DE SkINNER: DESCRIÇÃO E ANÁLISE EPISTEMOLÓGICA

thaYS nogueira da SiLVa 1, JuLia Zanetti rocca 1

1 UFMt - UNivErSidadE FEdEral do Mato GroSSo

Resumo

O objetivo do trabalho foi realizar uma análise histórica e epistemológica do conceito de causalidade em obras de Skinner. Três etapas foram 
necessárias:(a)a seleção de obras (e.g. com estratégias metodológicas e conceituais no contexto da Psicologia, trabalhos gerais a respeito da 
causalidade e de seus correlatos e de obras skinnerianas-1938, 1953,1974),(b) identificação de termos causais e seus correlatos nas obras se-
lecionadas de Skinner e(c) análise das categorias identificadas. A da investigação sistemática, três categorias de análises foram identificadas: (I) 
Modelos tradicionais de causalidade,(II) não específicos das ciências e (II) skinneriano. Para o primeiro, geralmente refere-se à relação entre uma 
variável é atribuída causalmente, segundo modelos mecanicistas, a um conceito ou fenômeno psicológico. Há referências diretas ou indiretas 
a escolas de pensamentos ou pensadores (eg. Mecanicismo e Boring). Para o segundo, há referências explicativas pré-científicas e/ou não cien-
tíficas (eg. numerologia e astrologia). Por fim, encontram-se modelos conceituais que se estruturam em bases epistemológicas da análise do 
comportamento (e.g. funcionalismo e selecionismo). Para o modelo skinneriano, em resposta aos demais modelos, os resultados indicam uma 
subdivisão. O conceito de causalidade é definido como: relações funcionais e seleção por consequências. Para a primeira, a ciência deve buscar 
relações de dependência entre variáveis, expressas por meio de correlações funcionais. A outra dimensão relevante para a compreensão da 
causalidade propõe que a determinação dos fenômenos psicológicos dá-se por meio de sua gênese histórica no âmbito da espécie, do indivíduo 
e da sociedade. Sendo assim, o modelo de seleção por consequências integra-se ao modelo de relações funcionais. Contudo, as correlações entre 
funções pode não abranger todo o modelo de seleção por consequências. Além disso, há uma descente incidência do modelo de seleção por 
consequência ao longo das obras. 

Palavras-chaves: Causalidade, Epistemologia, Behaviorismo Radical
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DA RECOMPENSA AO REfORÇO - A EVOLUÇÃO DESTES CONCEITOS

Kátia SaLdanha MarqueS 1, ViVian daianY Braga SiLVa WittMann 1, Mariana roBerta SiLVa LoBo 1, pauLo KeeSe coLoMBo 1, 
LucaS FerraZ córdoVa 1

1 UFMS - UNivErSidadE FEdEral dE Mato GroSSo do SUl

Resumo

Como o conceito de reforço na filosofia do Behaviorismo Radical é um dos principais pilares da teoria, o objetivo deste trabalho é realizar uma 
análise bibliográfica do conceito e seu desenvolvimento até chegar à definição de Skinner. Partindo do entendimento bíblico de recompensa em 
contraposição aos prazeres da carne, passamos pela discussão acerca dos postulados filosóficos pré e pós-modernos e complementamos com a 
visão behaviorista. Observa-se que a busca por entender por que o homem se comporta de determinada maneira não é recente e iniciou-se na 
filosofia grega antiga, quando essas atividades eram explicadas em termos de recompensas prazerosas ou não para o indivíduo, e como se atingir 
a felicidade plena. A partir de então o conceito de reforço foi se construindo aos poucos, passando pelas concepções utilitaristas que justificavam 
o comportamento por seus efeitos úteis e, posteriormente visto como meio de adaptação e sobrevivência do homem. Mas todas essas tentativas 
de explicação possuíam limitações por não entenderem exatamente por quais meios o organismo era afetado pelo reforço. O reforço teve seu 
ápice conceitual no Behaviorismo Radical, onde Skinner delineou a maneira como afeta o comportamento, como participa da aprendizagem e 
como esse conceito pode ser utilizado na previsão e controle do comportamento humano. Com essas informações foi possível observar que 
todo conceito pode ser pragmaticamente empregado em um determinado período e a partir das próprias mudanças na ciência, podem deixar 
de serem utilizados com o tempo. Todas as mudanças no conceito de recompensa até o seu emprego como reforço pelo behaviorismo reiteram 
esta posição.

Palavras-chaves: Behaviorismo radical, Recompensa, Reforço

CONTROLE AVERSIVO E COERÇÃO: EXISTEM DIfERENÇAS CONCEITUAIS DENTRO DA PERSPECTIVA DO BEhAVIORISMO RADICAL?

Kátia SaLdanha MarqueS 1, ViVian daianY Braga SiLVa WittMann 1, LucaS FerraZ córdoVa 1

1 UFMS - UNivErSidadE FEdEral dE Mato GroSSo do SUl

Resumo

Dentre os motivos pelos quais o uso do controle aversivo seja tão contrariado pela comunidade em geral, talvez o principal esteja na identificação 
desse termo com opressão e coerção, porém tecnicamente controle aversivo não é coerção nem opressão, pelo menos não no sentido comum. 
Assim, o objetivo desse trabalho é investigar qual é a diferença entre esses dois termos costumeiramente tratados como sinônimos: coerção e 
controle aversivo, desenvolvendo seus conceitos e buscando os possíveis motivos pelos quais são usados nas mesmas condições. Tanto aversivo 
como coerção são termos utilizados na comunidade verbal leiga, em um sentido que provavelmente tem gerado a visão negativa que possuem, 
mesmo na comunidade científica; além disso, existe o fato de Sidman e Skinner, propositores dos conceitos de coerção e controle aversivo, res-
pectivamente, não terem recomendado o uso desses procedimentos, dentre outros motivos, por seus efeitos colaterais supostamente negativos. 
Enquanto conceito da análise do comportamento, a palavra coerção denota o uso de punição ou de ameaça de punição, assim, Sidman trata das 
contingencias de punição e reforçamento negativo, ambas denominadas como controle aversivo por Skinner. Portanto observamos que tecni-
camente, ambas as expressões são realmente sinônimo, dessa forma, consideramos que a diferença entre os termos ocorrerá principalmente 
quando se considerar a herança do senso comum que carregam, a qual podemos observar por meio dos significados encontrados em dicionários 
online, que tratam coerção como ato de induzir, pressionar ou compelir alguém a fazer algo pela força, intimidação ou ameaça, e aversivo como 
o que provoca repulsa ou aversão.

Palavras-chaves: Coerção, Controle aversivo, questões conceituais
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ATUAÇÃO DO PSICÓLOGO NO CREAS: IMPLICAÇÕES PARA O ATENDIMENTO DOS CASOS DE ABUSO SEXUAL

caroLine BonaccorSi 1, aLeSSandra turini BoLSoni-SiLVa 1

1 UNESP BaUrU - UNivErSidadE EStadUal PaUliSta - CaMPUS BaUrU

Resumo

Introdução: O Centro de Referência Especializado de Assistência Social (CREAS), foi instituído no ano de 2004, está inserido no Sistema Único de 
Assistência Social (SUAS) e presta atendimento a famílias e indivíduos em situação de risco pessoal ou social, por violações de direitos, tais como: 
violência física, psicológica e negligência; violência sexual: abuso e/ou exploração sexual; abandono; entre outras. O abuso sexual gera impactos 
para a vítima e sua família e a atuação da rede de proteção pode auxiliar a minimizá-los. Objetivo: descrever as atribuições do psicólogo no CREAS 
e suas implicações para o atendimento, ofertado pelo serviço, de casos de abuso sexual de crianças e adolescentes. Método: leitura e análise de 
documentos relacionados ao CREAS e à atuação do psicólogo: I- Referências Técnicas para a Prática de Psicólogas(os) no Centro de Referência 
Especializado de Assistência Social, II- Orientações Técnicas: Centro de Referência Especializado de Assistência Social – CREAS e III- Código de Ética 
Profissional do Psicólogo. Resultados e discussão: A leitura e análise dos documentos revelou que ainda há dificuldade de compreensão quanto à 
atuação do psicólogo no CREAS por outros serviços do Sistema de Garantia de direitos, que levam a solicitações em desacordo com o Código de 
Ética do Psicólogo e não condizentes com a prática desse profissional no CREAS, como solicitações de laudos, perícia e psicoterapia. Nota-se que 
a falta de clareza quanto ao papel do psicólogo nesta área sobrecarrega o serviço com pedidos que não são atribuições do psicólogo que atua no 
CREAS. O atendimento adequado de casos de abuso sexual neste serviço requere, além de conhecimento e técnica, o entendimento da Política 
Pública na qual ele está inserido e de que a atuação do psicólogo deve buscar o rompimento e a superação dessa forma de violação de direitos, 
de acordo com o que é preconizado nas referências técnicas e éticas para atuação no CREAS.

Palavras-chaves: Psicologia, abuso sexual, CREAS

AVALIAÇÃO DE EMERGÊNCIA DE LEITURA RECOMBINATIVA COM NOTAS E fIGURAS MUSICAIS

ViniciuS pereira de SouSa 1,2, niLZa MicheLetto 2

1 UNiNovE - UNivErSidadE NovE dE jUlho, 2 PUC-SP - PoNtiFíCia UNivErSidadE CatóliCa dE São PaUlo 

Resumo

A presente pesquisa verificou se o ensino de discriminações condicionais com estímulos auditivos e visuais de duas dimensões (altura e duração) 
utilizando matrizes permitiria o desenvolvimento de leitura recombinativa e de relações de equivalência com símbolos musicais. Participaram 
oito adultos que não possuíam conhecimentos sobre leitura musical, distribuídos em Condição 1 e 2. A matriz foi composta pelas notas dó, Mi, 
Sol e Si e pelas durações 4s, 2s, 1s e 1/2s. Foram realizadas, em tarefas de Matching To Sample, avaliações iniciais AB (som-figura musical), AC 
(som-palavra), A’B’ (recombinação som-figura) e A’C’ (recombinação som-palavra), ensino AB e AC, testes de recombinação A’B’ e A’C’, teste de 
sequências AB e teste de equivalência BC, CB, B’C’ e C’B’. A Condição 2 realizou avaliações iniciais AC e A’C’ antes e depois do ensino AB, e pós-
-testes nas fases de ensino. O procedimento foi organizado em oito Ciclos com duas relações ensinadas em cada, além de sondas. Os resultados 
mostraram desenvolvimento de leitura recombinativa com símbolos musicais, sendo que dos 16 resultados nas sondas finais 12 ficaram acima 
de 60% de acertos. Cinco participantes alcançaram acertos acima de 68,75% no segundo teste com sequências AB e sete acima de 80% nos testes 
de equivalência. As respostas dos participantes ficaram sob controle das duas propriedades auditivas, com diferenças de acertos de 12,5% em 
geral. Observou-se maiores porcentagens de acertos para a propriedade duração, talvez devido a características dos procedimentos aplicados 
na pesquisa, já que nas fases de ensino, dentro dos Ciclos, foi exigido ao participante discriminar a duração de um som em relação a outro para 
obter um acerto. Futuros estudos poderiam realizar procedimentos de ensino em que tenha variação das duas propriedades dos estímulos sono-
ros, verificando se ambas poderiam exercer o mesmo controle sobre as respostas dos participantes ou aumentar as porcentagens de tentativas 
corretas em geral.

Palavras-chaves: Leitura Recombinativa, Equivalência de Estímulos, Leitura Musical, Controle por propriedades de estímulos, discriminação 
Condicional
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CLASSES DE EQUIVALÊNCIA E REPERTÓRIO RECOMBINATIVO: COMPARAÇÃO ENTRE OS EfEITOS DE TREINOS DE DISCRIMINAÇÃO 
CONDICIONAL, EMPARELhAMENTO DE ESTíMULOS SIMPLES E EMPARELhAMENTO SINALIZADO.

FáBio Laporte 1, raqueL MeLo 1

1 UNB - UNivErSidadE dE BraSília

Resumo

O presente estudo investigou o efeito de três tipos de treino sobre a formação de classes de equivalência e o comportamento de seguir instru-
ções formadas por recombinações entre os elementos das instruções utilizadas nos treinos. no Experimento 1, 12 estudantes foram distribuídos 
em três grupos de quatro participantes: discriminação condicional (MTS), emparelhamento de estímulos simples (S-S) e emparelhamento sinali-
zado (S-SM). O procedimento S-S era semelhante a um procedimento pavloviano, e o procedimento S-SM diferia em relação ao S-S na apresen-
tação de vários estímulos após o modelo, sendo o correto sinalizado. no Experimento 2 outros 12 participantes das condições S-S e S-SM foram 
expostos ao dobro de exposições aos treinos, com o objetivo de aproximar a quantidade de emparelhamentos aos implícitos na condição MTS. O 
Experimento 3 é uma replicação sistemática do estudo de Laporte e Melo (2016) e teve como objetivo verificar o efeito da mudança dos estímulos 
e da fadiga nos experimentos 1 e 2. Os resultados demonstram que houve seguimento de instruções recombinadas nas condições S-S e S-SM 
os Experimentos 1 e 2, porém houve variabilidade nos dados, provavelmente causada pela utilização de estímulos similares e pela extensão dos 
treinos. novos estudos deverão controlar essas variáveis para reduzir a variabilidade dos dados. 

Palavras-chaves: classes de equivalência, repertório recombinativo, aquisição de linguagem, léxico e sintaxe

MASCULINIDADES PARA ACADÊMICOS(AS) DE PSICOLOGIA

Bruna da SiLVa roVida 1, gioVanna ScaLaBrini antuneS 1, caroLina Laurenti 1

1 UEM - UNivErSidadE EStadUal dE MariNGá

Resumo

Introdução e Objetivo
O termo masculinidade hegemônica é utilizado na literatura masculinista para descrever algumas das características geralmente associadas ao 
gênero masculino na sociedade ocidental, tais como: ser forte, corajoso, heterossexual; exibir autocontrole, inteligência, dominação em relação 
ao gênero feminino, vigor físico e sexual; ser bem-sucedido no trabalho, participar ativamente da esfera pública. de uma perspectiva analítico-
-comportamental, masculinidade hegemônica consiste em padrões de comportamento que foram modelados e mantidos por práticas culturais 
e, portanto, não são entendidos como produto de uma essência masculina. Essa concepção é consistente com uma discussão fomentada tanto 
por estudos masculinistas quanto feministas de que o gênero masculino é plural (isto é, há diferentes possibilidades de se comportar como 
homem), e que outros modos de masculinidade, que não envolvam, por exemplo, a subjugação do gênero feminino ao masculino, podem ser 
construídos. Considerando esses aspectos, esta pesquisa, buscou investigar os modos de masculinidade para acadêmicos/as de psicologia de 
uma universidade do interior do Paraná. 

Métodos
de natureza empírico-exploratória, Participaram: 250 alunos(as) do primeiro ao quinto ano, que responderam a um questionário concordando 
ou discordando (total e parcialmente) de 34 afirmativas que diziam respeito a comportamentos do homem.

Resultados e Discussão
As respostas foram predominantemente consistentes com afirmativas sobre comportamentos divergentes do modelo de masculinidade hege-
mônica (94,34%); já 5,66% das respostas foram congruentes com esse padrão. Os limites do instrumento e alguns comentários dos participantes 
no contexto da aplicação do questionário não descartam a possibilidade de interferência de autoclíticos, que tenham distorcido as respostas 
verbais, em função de contingências sociais que sinalizam eventual punição para respostas que fogem ao que seria socialmente esperado de um 
aluno de psicologia. 

Palavras-chaves: Masculinidades, Psicologia, Comportamentalismo Radical
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CONCORDâNCIA ENTRE PAIS E PROfESSORES: OS SINTOMAS DE TDAh EM CRIANÇAS

Maria aLice centanin Bertho 1, Maria SteLLa coutinho de aLcantara giL 1

1 UFSCar - UNivErSidadE FEdEral dE São CarloS

Resumo

O TdAH, de acordo com o dSM-V, tem como principal característica um padrão comportamental marcado pela desatenção e/ou hiperatividade-
-impulsividade acentuadas, que deve ser identificado em mais de um contexto de vida da criança. A entrevista com os pais e professores é 
empregada no processo de diagnóstico para obter informações sobre as crianças em casa e na escola. Entretanto, a concordância entre o relato 
destes informantes costuma ser baixa para identificar e caracterizar os sintomas, podendo indicar diferença entre a percepção desses informan-
tes sobre tais sintomas. O objetivo deste trabalho foi avaliar a coincidência dos relatos de pais e professores na descrição dos sintomas de TdAH 
em seus filhos/alunos para as variáveis: idade e gênero das crianças e subtipo do TDAH. Foi realizada uma revisão sistemática na base de dados 
“Periódicos Capes”, para os anos 2006 a 2016, usando a ferramenta “Principais Itens para Relatar Revisões Sistemáticas e Meta-análises” (PRIS-
MA), com os descritores: parents/pais And teachers/professores And agreement/concordância And AdHd/TdAH. dos 81 artigos encontrados, 
12 atenderam aos critérios de inclusão. A comparação dos resultados das pesquisas confirmou que a concordância entre pais e professores, 
definida por critérios estatísticos, variou de baixa a moderada. A percepção dos informantes sobre a presença de sintomas teve variações de 
acordo com o gênero e faixa etária das crianças avaliadas. O relato de pais e professores informa sobre o comportamento da criança em contex-
tos distintos, sendo fundamental para o processo de diagnóstico, entretanto, a baixa concordância encontrada poderia indicar a necessidade de 
um diagnóstico mais rigoroso.

Palavras-chaves: Crianças, Concordância, Pais, Professores, TdAH
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MANIPULAÇÃO MIDIÁTICA, PERSEGUIÇÕES POLíTICAS E CONTRASTE CULTURAL: UMA ANÁLISE DA GRAPhIC NOVEL PERSéPOLIS

JuLia pacheco Fanton 1, Vitória regina SiLVa góeS 1, LaíS KinoSita JacoBucci 1, érica de SouZa Soardo 1, KeSter carrara 1

1 UNESP - UNivErSidadE EStadUal PaUliSta - CaMPUS BaUrU

Resumo

Com apenas dez anos de idade na época da Revolução Iraniana, Marjane Satrapi narra suas memórias na graphic novel autobiográfica Persé-
polis, da qual foram escolhidas algumas cenas referentes às práticas culturais pré-selecionadas - manipulação midiática, perseguições políticas 
e contraste cultural entre práticas ocidentais e orientais. Realizou-se uma pesquisa bibliográfica de artigos que abordem aspectos relacionados 
à instalação e à manutenção de práticas culturais na perspectiva da Análise do Comportamento Aplicada e, tomando-os por base, um exame 
de mesmo teor foi desenvolvido sobre as temáticas assinaladas. As contingências de manipulação, somadas às de perseguição aos opositores 
políticos e às de contraste cultural, no contexto descrito, são reforçadas pela manutenção de um regime autoritário, para aqueles que estavam à 
frente do governo e precisavam impor seus costumes à população, a fim de minimizar reações contrárias. Por sua vez, obedecer ao regime, por 
meio do cumprimento das normas e determinações impostas, acatando as manipulações e deixando de lado costumes associados ao Ocidente, 
é reforçado pelas promessas do Corão (esquema de reforçamento positivo), caso o indivíduo seja religioso, ou por evitar as consequências de 
uma indisposição com os fundamentalistas islâmicos (esquema de reforçamento negativo). É importante ressaltar que os comportamentos de 
submissão às regras foram adquiridos por meio de uma complexa história de aprendizagem dos sujeitos e incorporados a seus repertórios com-
portamentais. Por outro lado, o comportamento religioso pode ser explicado em parte pelo reforçamento social e em parte pelo comportamento 
supersticioso. O livro descreve também uma série de reações subversivas e de resistência ao regime imposto, cuja consequência é a pressão ao 
governo ou simplesmente a emissão de um comportamento reforçado ao longo de sua história de reforçamento.

Palavras-chaves: Persépolis, Manipulação midiática, Perseguições políticas, Contraste cultural, Análise do Comportamento

AUTOCONTROLE éTICO EM jOVENS DEVIDO A INfLUÊNCIA DA IGREjA. 

SandY aLMeida 1, MigueL aBdaLa MacieL 2,1

1 UNiFor - UNivErSidadE dE FortalEza, 2 iMGtC - iMaGiNE tECNoloGia CoMPortaMENtal

Resumo

Sociedades ocidentais contemporâneas evoluíram de modo que variadas agências de controle foram sendo desenvolvidas como forma de re-
gular comportamentos dos membros daquela cultura e manter práticas culturais, como a formação dos Estados nacionais. O principal objetivo 
é tornar mais provável que os indivíduos daquela cultura se comportem em maior frequência em função de consequências benéficas ao grupo 
(ou, em alguns casos, para manutenção do status quo) em detrimento de consequências mais favoráveis ao indivíduo, caracterizando o que vem 
a ser chamado de autocontrole ético. Embora as organizações políticas mais comuns na contemporaneidade direcionem tais papéis principais 
ao Estado, outras agências de controle historicamente assumem tais funções, por exemplo, a Igreja. O presente trabalho tem como objetivo 
apresentar como uma igreja específica trabalha com jovens de classes socioeconômicas menos favorecidas que moram na comunidade na qual 
ela se localiza e atua. Esta organização religiosa visa selecionar repertórios comportamentais de autocontrole ético tomando como base preceitos 
religiosos para afastar estes jovens de outros grupos sociais que a referida igreja caracteriza como prejudiciais para o desenvolvimento de um 
cidadão que busca viver em harmonia com a sociedade.

Palavras-chaves: Igreja, Autocontrole, Comunidade, Comportamento
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ANÁLISE DE REGRAS PRESCRITAS NO ESTATUTO DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA (EPDC), A PARTIR DA ANÁLISE DO COMPORTAMENTO 

raíSSa cunha 1, carLa SouSa 1, nadia caroZZo 1

1 UFMa - UNivErSidadE FEdEral do MaraNhão

Resumo

O Estatuto da Pessoa com Deficiência (EPCD) é um programa governamental que objetiva garantir o direito dessa população em diversas áreas, 
trazendo uma perspectiva biopsicossocial da deficiência e reconhecendo sua compreensão para além de elementos exclusivamente médicos. A 
análise das regras – estímulos discriminativos verbais que especificam contingências – deste programa, ao esclarecer as relações envolvidas na 
questão, pode aumentar as possibilidades de previsão e controle de comportamentos sociais e, dessa forma, contribuir com a maior eficácia das 
políticas públicas. nesse sentido, este estudo buscou descrever as regras estabelecidas pelo EPCd, notadamente no capítulo IV, sobre o direito 
à Educação, bem como analisar os possíveis efeitos destas a nível cultural. Para isso, realizou-se revisão da literatura analítico-comportamental 
sobre regras e leituras críticas sobre as leis e novas propostas da EPCd no campo educacional. Os resultados apontam que o estatuto assume 
a função de sinalizar contigências para inclusão desse público no sistema educacional regular, por meio do fomento ao desenvolvimento de 
habilidades específicas da pessoa com deficiência, com o intuito de garantir autonomia, participação e reduzir a discriminação e abuso financeiro 
a partir de sanções. Ao buscar evocar comportamentos em direção a inclusão dessas pessoas no contexto escolar, as regras podem diminuir o 
tempo de aprendizado, comparado à se pessoas ficassem sob controle de contingências naturais. Não obstante, carece de ação integrada de 
diversas esferas sociais, econômicas e de infraestrutura para alcançar sucesso.

Palavras-chaves: Análise do Comportamento, Educação Inclusiva, Pessoa com Deficiência, Comportamento governado por regras

hABILIDADES SOCIAIS: COMPORTAMENTO COLETIVO NA VISÃO PSICOLÓGICA DO CASO DANDARA

andreZa Mônica BatiSta da SiLVa 1, anna pauLa FagundeS BeZerra 1

1 UNiCatóliCa - CENtro UNivErSitário CatóliCa dE qUixadá

Resumo

O presente trabalho tem como objetivo descrever algumas definições de autores acerca das habilidades sócias e ainda sim, sobre o compor-
tamento coletivo. Também é abordado o assassinato da travesti dandara, que ocorreu no 15 de fevereiro de 2017, no bairro Bom Jardim, na 
capital cearense e que chocou o mundo. dandara foi assassinada de forma brutal e as agressões foram gravadas e divulgadas dias depois. As 
Habilidades Sociais (HS) têm uma ênfase muito grande nas terapias comportamentais, pois tem sido estudava por muitos autores da época, 
sendo assim, trabalhadas durante a terapeuta. Pontos levantados no presente trabalho, dizem respeito à um crime de ódio, com características 
de agressores não habilidosos socialmente, que de acordo com autores, assumem a alma da multidão e cometem crimes de linchamento, ações 
religiosas ou revoltas populares.

Palavras-chaves: Habilidades Sociais, Comportamento Coletivo, Análise do Comportamento, Transfobia
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PADRÕES DE fEMINILIDADE E RELACIONAMENTO EM fILMES DA DISNEy: UMA ANÁLISE DE CONTINGÊNCIAS

ana BeatriZ Venturin 1, Bianca Longhitano 1, nathaLia Macedo graVaLoS 1

1 UNESP - BaUrU - UNivErSidadE EStadUal PaUliSta - CaMPUS BaUrU

Resumo

dentre outros possíveis objetivos, os contos de fadas fazem parte da literatura infantil com o intuito de disseminar padrões comportamentais 
geradores de punição ou reforçamento para serem imitados ou evitados pelo público e manterem determinadas tradições culturais. Conside-
rando esse contexto, este trabalho teve como objetivo, mediante a utilização do procedimento de análise de contingências, analisar e comparar 
os padrões de feminilidade e de relacionamentos amorosos presentes nos filmes da Disney de diferentes épocas: “Branca de Neve” (1937), 
“Mulan” (1998) e “Moana” (2017) e investigar se ocorreram e quais foram as mudanças nesses padrões. Os resultados desse estudo sugerem que 
embora os filmes tenham se adaptado cada vez mais às reivindicações feministas, retirado o envolvimento romântico com um homem como 
principal reforçador, passado a apresentar outros reforçadores para “novos” comportamentos femininos e adaptando classes comportamentais 
referentes ao que chamamos de traços de personalidade, a imagem da mulher continua baseada em um padrão. Este presume controle sobre o 
comportamento e corpo da mulher de forma velada, através da omissão de protagonistas não condizentes com o padrão de beleza, provocando 
a manutenção do ideal de feminilidade defendido culturalmente. Portanto, os filmes induzem crianças, principalmente meninas (como já ocorria 
em Perrault), de todo o mundo a sujeitarem-se a exibir os mesmos comportamentos como meio para as mesmas consequências indicadas nas 
telas. Ademais, concluiu-se que é necessário pensar que tais mudanças na indústria cinematográfica ocorreram permeadas por interesses eco-
nômicos, para conquistar e agradar um crescente público visando lucro e não, necessariamente, para pensar nas consequências da produção 
de filmes infantis.

Palavras-chaves: Contos de fadas, cultura, feminilidade, princesas, relacionamentos

REfORÇAMENTO DIfERENCIAL DE DURAÇÃO DE CONTINGÊNCIAS COMPORTAMENTAIS ENTRELAÇADAS EM METACONTINGÊNCIA.

LucaS codina de SouZa 1, MarceLoS BorgeS henriqueS 1

1 UFG - UNivErSidadE FEdEral dE GoiáS - rEGioNal jataí

Resumo

A metacontingência pode ser definida como um termo responsável por uma relação entre contingências comportamentais entrelaçadas e suas 
consequências. As contingências comportamentais entrelaçadas tornam-se uma unidade comportamental integrada de interesse (i.e., uma uni-
dade comportamental selecionável). Este estudo pretende expandir o conhecimento acerca de esquemas de reforçamento em experimentos de 
metacontingência, explorando o esquema de reforçamento diferencial de duração das respostas conjuntas (i.e., contingências comportamentais 
entrelaçadas) (dRRd). Utilizando um notebook com o software “Xadrez”, conduziram-se 27 sessões de 30 minutos, tendo como sujeitos uma 
dupla composta por graduandos. Os participantes movimentavam uma peça cada um, alternadamente, em um tabuleiro de xadrez segundo o 
movimento do cavalo no jogo original. O encontro das duas peças no centro do tabuleiro foi considerado como o produto agregado. A duração 
das contingências comportamentais entrelaçadas foi considerada como o intervalo de tempo desde o início de uma tentativa até a produção 
do produto agregado. Sendo assim foi possível reforçar diferencialmente (i.e., pontos posteriormente trocados por dinheiro) a duração para a 
produção dos encontros. Os participantes passaram inicialmente por um esquema de reforçamento contínuo (CRF), seguindo para progressões 
de dRRds nos seguintes valores: 7 s, 13 s, 16 s, 19 s e 22 s. O estabelecimento de uma relação condicional entre uma duração mínima de tempo 
das contingências comportamentais entrelaçadas e consequências se mostrou promissora com a utilização do software ao estabelecer uma di-
ferenciação das durações em relação com os parâmetros estabelecidos. Entende-se que os dados obtidos podem ajudar na confecção de novos 
experimentos de metacontingência.

Palavras-chaves: metacontingência, experimental, diferenciação
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POSSíVEIS INfLUENCIAS DE UM GRUPO DE PESQUISA EM ANÁLISE DO COMPORTAMENTO NA REDUÇÃO DE MITOS ACERCA DO 
BEhAVIORISMO RADICAL EM UMA fACULDADE PARTICULAR DE SALVADOR-BA

andreZa SantoS Mota da SiLVa 1, dáFine de oLiVeira SoareS 1, LuiS huMBert andrade de LeMoS 1, aLice BoaMorte 1, JardSon 
FragoSo carVaLho 1, LariSSa LiSBoa 1, ruteLea doS reiS BarBoSa 1, SaMY Brito 1, JoSMan raiMundo de SouSa Júnior 1

1 FCS - FaCUldadE da CidadE do Salvador

Resumo

Introdução e Objetivo
Ao longo da formação em diversas graduações, incluindo a Psicologia, os estudantes são expostos a mitos acerca do Behaviorismo Radical (BR). 
É comum afirmarem que o interesse sobre o mesmo é apenas de caráter histórico. Skinner em sua obra ‘’Sobre o Behaviorismo’’ (1974) dedicou-
-se a combater e explicar 20 das principais críticas dirigidas ao BR na época. O presente trabalho investigou a presença/ausência dessas críticas 
em estudantes de graduação de Psicologia, em uma faculdade particular de Salvador (BA), buscando atrelar a diminuição destas críticas com a 
criação de um grupo de pesquisa e promoção de eventos em análise do comportamento na instituição.

Métodos
A avaliação das críticas foram coletadas semestralmente por meio de um formulário impresso e digital nos semestres 2015.1, 2015.2, 2016.1, 
2016.2 e 2017.1. Participaram da pesquisa um total de 57 estudantes que cursavam o último semestre da graduação. Após a coleta dos dados os 
resultados foram tabulados e comparados entre si. 

Resultados e Discussão
destacam-se nos resultados obtidos as diminuições de críticas relacionadas à concepção de homem tais como, C2. “O behaviorismo negligencia 
dons inatos e argumenta que todo comportamento é adquirido” e a C16, “desumaniza o homem; é redutor e destrói o homem enquanto ho-
mem”. Outras críticas no período oscilaram, contudo com uma diminuição sensível, tal como a C12. “Ele é supersimplista e ingênuo e seus fatos 
são triviais ou já bem conhecidos”. A presença do grupo de pesquisa em Análise do Comportamento, na faculdade particular, corrobora com a 
literatura ao implicar a diminuição de críticas inacuradas acerca do Behaviorismo Radical.

Palavras-chaves: BEHAVIORISMO RAdICAL, ESTUdAnTES dE PSICOLOGIA, MITOS

COMPETÊNCIAS DOS ALUNOS TERAPEUTAS NA GRADUAÇÃO

nicSon goeS de oLiVeira 1, MariLia doS SantoS andrade 1, thatianne de angeLLiS SantoS giL 1, LuiS huMBert andrade de 
LeMoS 1, JoSMan raiMundo de SouSa Junior 1, iSiS de oLiVeira SouZa e SiLVa 2, thainá Santiago coSta 1, JardSon FragoSo 
carVaLho 1

1 FCS - FaCUldadE da CidadE do Salvador, 2 FtC - FaCUldadE dE tECNoloGia E CiêNCiaS

Resumo

Introdução e Objetivo
A competência é um termo polissêmico sendo que na Psicologia ele se torna ainda mais complexo devido existirem inúmeras áreas de atuação 
e abordagens teóricas que se divergem. nesse estudo adotou-se o termo competência como conhecimentos, habilidades e atitudes necessárias 
para o atendimento psicoterapêutico eficaz. Pretendeu-se mapear e comparar as competências consideradas mais e menos importantes na 
atuação do psicoterapeuta na graduação por professores orientadores em Análise do Comportamento e de outras abordagens.

Métodos
Para isso o presente estudo incorporou-se de um questionário desenvolvido e aplicado por Freitas e noronha (2007) da Universidade São 
Francisco-SP sobre as habilidades dos alunos-terapeutas e aplicou em 14 professores. 

Resultados e Discussão
Segundo os supervisores entrevistados, todas as abordagens consideram mais importantes as competências de: conhecer sua linha teórica, uti-
lizar a técnica adequadamente, ter uma escuta atenta e não punitiva, se conectar com o paciente de forma genuína e respeitosa, ser ético fazer 
terapia pessoal. Ser ético foi apontado como a competência mais importante e ter produção científica como a menos importante. Os resultados 
confirmaram uma lacuna dos currículos de psicologia, pois muitas das competências apontadas pelos professores tanto analistas do comporta-
mento, tanto de outras abordagens apontaram para dimensões que não estão no campo do conhecimento e sim das atitudes e das habilidades. 
Espera-se que os resultados dessa pesquisa possam contribuir para formações de terapeutas que levem em consideração dimensões da com-
petência pouco exploradas na graduação.

Palavras-chaves: FORMAçãO dE TERAPEUTAS, AnALISE dO COMPORTAMEnTO, COMPETEnCIAS
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AVALIAÇÃO DE UM TREINAMENTO DE hABILIDADES SOCIAIS EM ACADÊMICOS DE PSICOLOGIA

ViniciuS SantoS Ferreira 1, JéSSica aparecida aLVeS MartinS 1, gaBrieLa Ferreira pinto 1, Letícia pádua queiróZ 1

1 UFMS/CPar - UNivErSidadE FEdEral dE Mato GroSSo do SUl - ParaNaíBa

Resumo

Introdução e Objetivo
Estudos tem revelado a importância das habilidades sociais para acadêmicos de psicologia, ao mostrar benefícios no ajustamento educacional, 
no estabelecimento de competência social e também na promoção de bem-estar, saúde física e psicológica. demonstram ainda que um reper-
tório baixo de habilidades sociais pode se relacionar com um maior índice de estresse. O objetivo do presente trabalho foi analisar os efeitos de 
uma intervenção analítico-comportamental a partir de um Treinamento de Habilidades Sociais (THS) com os acadêmicos de psicologia de uma 
universidade do interior do Mato Grosso do Sul.

Métodos
Participaram do estudo oito estudantes de psicologia (sete mulheres e um homem). O THS teve oito encontros semanais de duas horas cada. As 
principais habilidades desenvolvidas nesse treinamento foram as habilidades assertivas e as de comunicação. O protocolo foi baseado no méto-
do vivencial que oferece oportunidades para o THS pelos procedimentos de ensino: ensaio comportamental; modelagem; modelação; feedback; 
e tarefas de casa. E utilizou também das técnicas de relaxamento e resolução de problemas. Os participantes foram avaliados antes e depois da 
intervenção por meio da escala de estresse percebido e do inventário de habilidades sociais.

Resultados e Discussão
Os resultados demonstraram que as habilidades sociais aumentaram seu escore percentil do pré-teste para o pós-teste; e o escore geral do 
estresse se manteve do pré-teste no pós-teste. Considera-se, portanto, que o THS foi eficaz no desenvolvimento do repertório de habilidades 
sociais e não foi efetivo na diminuição do estresse percebido. Ao final foram levantados alguns problemas do estudo e sugestões para as próxi-
mas pesquisas.

Palavras-chaves: Treinamento de Habilidades Sociais, Estresse, Estudantes Universitários, Análise do Comportamento

RESOLUÇÃO DE PROBLEMA: ANÁLISE DA INTRAVERBALIZAÇÃO DE DICAS RELEVANTES DA REGRA APRESENTADA

raFaeLa Vieira 1, MarcoS roBerto garcia 1

1 PUCPr - PoNtiFíCia UNivErSidadE CatóliCa do ParaNá

Resumo

Introdução e Objetivo
O comportamento de estudar teria que ser ensinado, mas poucos são as escolas que conseguem desenvolver esse repertório. Para o analista do 
comportamento, o estudar envolve três habilidades relevantes para atingir tal objetivo: autocontrole, tomada de decisão e resolução de proble-
ma. Este trabalho objetivou identificar se as estimulações suplementares interferem na eficácia da resolução de problemas.

Métodos
Participaram 3 crianças (C1, C2 e C3), de idade entre 8 e a 10 anos, sendo que a criança C1 pertence ao Grupo1, a C2 ao Grupo 2 e a C3 ao Grupo 
3. Para cada grupo foi utilizada uma regra diferente: com a criança do Grupo 1 foi apresentada uma regra sem estimulação suplementar. O grupo 
2 recebeu regras contendo estímulos suplementares específica. O grupo 3 recebeu regras com estimulação suplementar (dicas), e também a 
modelagem para a seleção dessas dicas (intraverbalização). Como situação experimental foi utilizado o jogo “Hora do Rush” ® caracterizado por 
um jogo de estratégia.

Resultados e Discussão
Os resultados obtidos mostraram que o Grupo 1 diminuiu o número de tentativas ao jogar sucessivamente (na linha de base fez 31 tentativas 
e na fase de teste fez 21 tentativas), já o participante do grupo 2, após ter recebido dicas (estimulação suplementar), diminuiu o números de 
tentativas para solucionar o problema (linha de base 39 tentativas e na fase de teste 31 tentativas) . no entanto, o grupo experimental, o 3, após 
passar pelo processo de estimulação suplementar, diminuiu o número de tentativas e o tempo (linha de base 38 tentativas em 66 min. e na 
fase de teste 18 tentativas em 18 minutos). Pode-se concluir que estimulações suplementares (dicas) e modelagem dessas dicas (intraverbal), 
aumentam a eficácia da resolução de problema, tornando o participante eficiente e rápido. O projeto não foi finalizado e ainda será feito com 
mais duas crianças de cada grupo.

Palavras-chaves: Resolução de problema, Intraverbal, Estimulação suplementar, Regra
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ANÁLISE DO COMPORTAMENTO: COMPREENDENDO O TDAh

JaqueLine LuZia FaVorito 1, caroLine eVeLin LiMa de MoraeS 1, LaíS Karine LopeS Mori 1, LuZia cerqueira da SiLVa 1, JeFFerSon 
pereira genari 1

1 FaP - FaCUldadE dE aPUCaraNa

Resumo

O Transtorno de Déficit de Atenção e Hiperatividade (TDAH), afeta crianças em idade escolar, interferindo no desenvolvimento cognitivo dos 
mesmos. Seus sintomas surgem na infância, podendo persistir posteriormente, resultando em dificuldades na vida pessoal, familiar, escolar, 
social e profissional do indivíduo. A Análise do Comportamento entende o TDAH como uma classe de respostas aprendidas ao longo da vida. O 
objetivo dessa pesquisa é apresentar as possíveis classes de resposta características desse transtorno. Para isso, foi necessário estudo e ampla 
pesquisa bibliográfica em diversas obras que abordam o tema, bem como em bibliografias que apresentam os principais conceitos da Análise do 
Comportamento, buscando fazer uma relação entre os mesmos. Após as pesquisas, foi possível compreender que, dentre os comportamentos 
característicos desse transtorno, destacam-se agitação excessiva, desorganização, ausência de controle sobre o que está sendo feito, dificuldade 
em administrar o tempo e de socialização, tendo como característica principal a desatenção e hiperatividade. Conclui-se que, como qualquer 
outro comportamento, o mesmo é influenciado pelos estímulos ambientais bem como pelas consequências que o comportamento operante 
produz. Quando estas por sua vez são reforçadoras, aumentam a probabilidade de o comportamento voltar a ocorrer. A família tem total relação 
com os comportamentos emitidos pela criança com TdAH, pois é no ambiente familiar que as aprendizagens acontecem primeiramente. Quanto 
ao ambiente escolar, é preciso que os educadores estejam atentos ao desenvolvimento dos alunos com esse transtorno, criando estratégias que 
facilitem a aprendizagem dos mesmos e buscando fazer com que a criança tenha um melhor desenvolvimento social.

Palavras-chaves: TdAH, Classe de respostas, Aprendizagem, Escola

O EfEITO DE PROCEDIMENTOS COM TREINOS DE MúLTIPLOS EXEMPLARES NA APRENDIZAGEM DE DIfERENTES CARACTERíSTICAS 
INTRíNSECAS AOS ACORDES MUSICAIS. 

JúLia BorgeS 1, átiLa Moreira cedro 1, carLoS raFaeL FernandeS picanço 2, JacqueLine gaerBer eLiZaBeth 3, edSon 
MaSSaYuKi huZiWara 1

1 UFMG - UNivErSidadE FEdEral dE MiNaS GEraiS, 2 UFPa - UNivErSidadE FEdEral do Pará, 3 UWEC - UNivErSity oF WiSCoNSiN - EaU ClairE 

Resumo

O estudo teve por objetivo estruturar um procedimento de ensino de relações condicionais com base em diferentes características de acordes 
musicais usando Treinos de Múltiplos Exemplares. Os acordes usados foram consonantes e dissonantes ou maiores e menores. Buscou-se tam-
bém compreender os efeitos do uso de tentativas nas quais a opção correta de resposta era sinalizada. Quatro condições experimentais foram 
realizadas: na Condição 1 eram ensinadas relações condicionais com acordes maiores e menores, sendo apresentadas quatro tentativas sinali-
zadas em cada treino; na Condição 2 eram utilizados acordes maiores e menores com 12 tentativas sinalizadas; na Condição 3 eram utilizados 
acordes consonantes e dissonantes e quatro tentativas sinalizadas; na Condição 4 eram utilizados acordes consonantes e dissonantes e 12 ten-
tativas sinalizadas. Previu-se o ensino direto de relações condicionais com grupo restrito de cinco notas musicais (i.e., C, d, E, F e G), intercalados 
por testes de generalização. Apenas dois entre 12 participantes submetidos às Condições 1 e 2 atingiram todos os critérios de aprendizagem e 
obtiveram altos índices de acertos nos testes de generalização; nas Condições 3 e 4, seis entre sete participantes tiveram mais acertos, compa-
rados aos submetidos às Condições 1 e 2, e um atingiu todos os critérios. Em resumo, melhores desempenhos foram observados nas condições 
com acordes consonantes e dissonantes. Além disso, o aumento de tentativas sinalizadas pareceu facilitar a obtenção dos critérios de acertos. É 
necessário aumentar a quantidade de participantes submetidos às condições para verificar se esse padrão de resultados se mantém.

Palavras-chaves: Treinos de Múltiplos Exemplares, Generalização, Ensino musical
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LEVANTAMENTO DE INfORMAÇÕES PARA AUXILIAR NA PROGRAMAÇÃO DO ENSINO DE AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA

ricardo LiMa Moura 1, MarceLo henrique oLiVeira henKLain 2,1

1 UFrr - UNivErSidadE FEdEral dE roraiMa, 2 UFSCar - UNivErSidadE FEdEral dE São CarloS

Resumo

A Avaliação Psicológica (AP) é um processo de caráter explicativo que auxilia o psicólogo a tomar decisões profissionais. Apesar de relevante, 
persistem equívocos sobre a sua finalidade e como conduzí-la. Uma das fontes desse problema está na formação em Psicologia. Uma contri-
buição que pode ser útil para aperfeiçoar essa formação é a Programação de Ensino, cujos passos envolvem identificar situações-problema e 
derivar objetivos de ensino, avaliar o repertório de entrada dos aprendizes e planejar condições de ensino. O objetivo desta pesquisa foi levantar 
informações que ajudem na elaboração de um programa de ensino para a formação conceitual básica em AP. Participaram nove pesquisadores/
professores de AP que responderam a um instrumento que avaliava: conhecimentos essenciais nessa área (informação útil para identificar as-
pectos da situação-problema e dos objetivos de ensino); dificuldades dos aprendizes (informação útil para identificação do provável repertório 
de entrada); leituras essenciais (informação útil para planejar condições de ensino). Os resultados mostraram que é essencial ser capaz de definir 
a finalidade da AP e planejá-la considerando conceitos de psicometria, questões éticas, objetivo, público-alvo e contexto da AP; o repertório de 
entrada tende a ser insuficiente em relação a estatística; algumas leituras essenciais são Hutz et al. [orgs.] (2015), Cohen et al. [orgs.] (2014); 
Cunha et al. [orgs.] (2000), Ambiel et al. [orgs.] (2013), CFP (2010) e Pasquali (2001, 2004, 2010). Esses resultados são relevantes para auxiliar 
na elaboração de um programa de ensino para a formação básica em AP, o que contribuirá com o aperfeiçoamento da profissão de psicólogo.

Palavras-chaves: Análise do Comportamento, Avaliação Psicológica, Programação de ensino

COMPARAÇÕES ENTRE AS PRÁTICAS EDUCATIVAS PARENTAIS DE MÃES DE MENINOS E MENINAS DE TRÊS A DOZE MESES

Janine coeLho correa 1, taíS chiodeLLi 1, BárBara caMiLa de caMpoS 1, caroLina danieL Montanhaur 1, Maria Fernanda 
caZo aLVareZ 1, oLga Maria piaZentin roLiM rodrigueS 1

1 UNESP - UNivErSidadE EStadUal PaUliSta - CaMPUS BaUrU

Resumo

A família constitui o primeiro núcleo de socialização do bebê e será de importância vital para o desenvolvimento da criança, uma vez que nas 
interações com os pais elas ampliam seu repertório comportamental e os pais desenvolvem estratégias para cuidá-las e educa-las. Este estudo 
descreveu as práticas educativas parentais utilizadas por mães de bebês e comparou as práticas de mães de meninos e meninas. Participaram 
desse estudo 81 mães de bebês com idade entre 16 e 42 anos que frequentavam um projeto de extensão que acompanha o desenvolvimento do 
bebê durante o primeiro ano de vida. Quanto aos bebês, a idade variou de três a doze meses, sendo 50,61%(n=41) do sexo feminino. A avaliação 
das práticas foi feita por meio do Inventário de Estilos Parentais para Mães de Bebês (IEPMB) que avalia cinco praticas parentais: monitoria po-
sitiva, negligência, disciplina relaxada, punição inconsistente e abuso físico. As comparações foram realizadas utilizando o teste t. Os resultados 
mostraram que as mães emitiram com maior frequência práticas de monitoria positiva. Comparando as práticas educativas parentais de mães 
de meninos e meninas, observou-se que as mães dos meninos tiveram médias maiores em negligência, abuso físico e punição inconsistente. 
Diferenças significativas foram observadas na prática parental de abuso físico, sendo as mães de meninos aquelas que emitiram médias maiores 
destes comportamentos. O trabalho aponta para diferença de práticas educativas parentais de acordo com o gênero do bebê e a necessidade de 
acompanhamento e intervenções direcionadas à promoção do uso de práticas positivas.

Palavras-chaves: Práticas Educativas Parentais, desenvolvimento Infantil, Sexo do bebê
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O OLhAR DA ANÁLISE DO COMPORTAMENTO E DA PEDAGOGIA SOBRE ALfABETIZAÇÃO E LETRAMENTO

caMiLa LopeS guedeS LinS 1,2, taMYreS roBerta coLareS LeaL 3

1 FaEl - FaCUldadE EdUCaCioNal da laPa, 2 UEPa - UNivErSidadE do EStado do Pará, 3 UFPa - UNivErSidadE FEdEral do Pará

Resumo

A Educação é uma área de interesse dos mais diversos campos, especialmente a Psicologia e a Pedagogia. dentro da psicologia, é possível dizer 
que a Análise do Comportamento é onde a maior parte dos estudos sobre a aquisição de habilidades de leitura e escrita se concentram. E a Pe-
dagogia, desde seus primórdios, tem particular interesse sobre o processo de alfabetização e o letramento, sendo este último um termo cunhado 
apenas muito recentemente, que se debruça sobre as práticas sociais que podem se desenvolver a partir da alfabetização, ou da aprendizagem 
de comportamento textual (leitura e escrita). Este ensaio apresentou como objetivo compreender possíveis relações entre as teorias sobre Alfa-
betização e Letramento diante de perspectivas pedagógicas e a Análise do Comportamento, bem como estas podem contribuir para reflexões 
acerca da aprendizagem na leitura e na escrita. Percebemos que analistas do comportamento e pedagogos tem se dedicado à investigação dos 
melhores métodos, procedimentos, conceituações e usos de aspectos que são relevantes para este campo de estudo e de desenvolvimento de 
comportamentos textuais. no entanto, consideramos que o uso de terminologias distintas para o mesmo fenômeno tende a prejudicar a inte-
gração entre as duas áreas. novas pesquisas, sobre este assunto, podem ser relevantes na medida em que se compreende a educação como 
complexo fenômeno que influencia diretamente no desenvolvimento humano, onde enfatizamos a importância da equivalência de estudos dado 
que a educação, e mais especificamente a alfabetização e o letramento, diz respeito a campos profissionais interdisciplinares.

Palavras-chaves: Alfabetização, Letramento, Habilidades de leitura e escrita, Análise do comportamento

PERCEPÇÕES DE EDUCADORES SOBRE O BEhAVIORISMO RADICAL

JoSMan raiMundo de SouSa Junior 1, nicSon goeS de oLiVeira 1, aLice oLiVeira Boa Morte 1, dáFine de oLiVeira SoareS 1, 
andreZa SantoS Mota da SiLVa 1, iSiS de oLiVeira SouZa e SiLVa 1, thainá Santiago coSta 1, JardSon FragoSo carVaLho 1

1 FCS - FaCUldadE da CidadE do Salvador

Resumo

A presente pesquisa, consiste em um recorte de uma pesquisa maior em andamento e tem como objetivo conhecer a percepção dos professores 
atuantes em escolas de ensino médio e fundamental, situados em Salvador e região metropolitana, a respeito das contribuições do behaviorismo 
para a prática docente. Os dados foram obtidos a partir de entrevistas semi estruturadas, no qual buscou-se saber, se os profissionais entrevista-
dos tiveram alguma formação em psicologia da educação, bem como a sua percepção sobre quais as contribuições da filosofia behaviorista para 
a prática educativa. Foram entrevistados 29 professores, dos quais 62,07%, possui formação em pedagogia e os demais são licenciados em outras 
áreas.Sobre o tempo de experiência dos sujeitos da pesquisa 96,55% possui a partir de 5 anos. Quanto a formação em psicologia da educação, 
100% declarou ter cursado a disciplina e enxergam contribuições advindas dessa formação. Quando questionados a respeito das contribuições 
do behaviorismo, 75,86% declarou não saber, não lembrar ou apresentou desconhecimento da teoria. Tal fato, demonstra um amplo distancia-
mento dos professores entrevistados com relação a proposta comportamental e que os subsídios advindos das postulações skinnerianas e de 
seus contribuintes podem estar sendo deixados de lado no exercício da docência. deste modo,suscita-se os questionamentos, de como a análise 
do comportamento vem sendo apresentada nos cursos de formação docente ao longo das últimas décadas, tanto na academia quanto nos cur-
sos de formação continuada e de que maneira tem ocorrido o contato destes profissionais com a referida teoria.

Palavras-chaves: Behaviorismo Radical, Professores, Psicologia da Educação
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ANÁLISE DO COMPORTAMENTO E INCLUSÃO ESCOLAR DE CRIANÇAS COM AUTISMO: UM RELATO DE EXPERIÊNCIA

KaroLinY LopeS da hora 1, eLieLda da coSta BarBoSa de SouZa 1, Márcia KeLLen taVareS goMeS 1

1 UFC - UNivErSidadE FEdEral do CEará - CaMPUS SoBral

Resumo

Introdução e Objetivo
O presente trabalho consiste em um relato de experiência de estágio no Atendimento Educacional Especializado de uma escola de educação 
infantil da cidade de Sobral - Ceará. A Análise do Comportamento aplicada à educação busca a análise das dificuldades do aprender, percebendo-
-se as variáveis ambientais em que a pessoa se comporta e as consequências produzidas, criando-se condições que facilitem a aprendizagem. O 
estágio ocorreu com o objetivo de auxiliar no processo de formação de cuidadores, orientação de pais, e ensino de habilidades e diminuição de 
comportamentos problema de três crianças com Transtorno do Espectro Autista (TEA), promovendo educação inclusiva.

Métodos
Inicialmente, ocorreu o estudo da literatura em Inclusão Escolar e Análise Comportamento. Para a coleta de dados, realizou-se: análise dos 
laudos diagnósticos e dos planos de ensino da escola; observação e registro de folha de comportamentos de três alunos com TEA; criação de 
questionário semiaberto e entrevistas com os cuidadores e com as mães das crianças, identificando suas principais dificuldades e habilidades 
e coletando informações sobre a história de reforçamento dos alunos. Entre as intervenções, ocorreram: encontros de formação de cuidadores 
e encontros com os pais, dialogando-se sobre a relação família-criança-escola e sobre o processo de aprendizagem; atividades lúdicas coletivas 
que permitissem a criação de vínculo entre os alunos; construção conjunta de planos de atividades, adaptação de currículos e de avaliações. O 
ensino de habilidades e diminuição de comportamentos inadequados ocorreu a partir dos princípios da Análise do Comportamento, com ênfase 
nas metodologias matching-to-sample, discrete Trial Teaching e natural Environment Training.

Resultados e Discussão
Foi possível perceber o desenvolvimento de algumas habilidades pelos alunos e cuidadores. Os principais desafios foram a articulação com a 
família dos alunos, a necessidade de maior formação dos cuidadores e a escassez de um acompanhamento multiprofissional.

Palavras-chaves: Educação Inclusiva, Autismo, Análise do Comportamento

UMA SINfONIA DIfERENTE: ANÁLISE DE UM TRABALhO DE ABA E MUSICOTERAPIA.

MigueL aBdaLa MacieL 1, FranciSco Jacinto 1,2

1 iMGtC - iMaGiNE tECNoloGia CoMPortaMENtal, 2 UNiFor - UNivErSidadE dE FortalEza

Resumo

Introdução e Objetivo
O Transtorno do Espectro Autista, TEA, é um transtorno neurodesenvolvimental cujas principais caraceterísticas são déficits em alguns repertó-
rios comportamentais, como os de linguagem e sociabilidade.

Métodos
A pesquisa se utilizou de uma revisão bibliográfica e observação participante ,de 150 horas, para analisar como um trabalho terapêutico de mu-
sicoterapia e ABA podem auxíliar no desenvolvimento da linguagem e sociabilidade de crianças diagnosticadas com TEA, participantes do projeto 
Uma Sinfonia diferente, em Fortaleza.

Resultados e Discussão
Evidenciou-se que através da música, os atuantes terapêuticos, principalmente utilizando-se de modelagem e modelção, ajudaram no desenvol-
vimento nos repertórios comportamentais, destacados pela pesquisa, das crianças participantes, obtendo resultados significativos. 

Palavras-chaves: TEA, Musicoterapia, ABA
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EDUCAÇÃO SEXUAL: UMA ALTERNATIVA DE COMPREENSÃO DA SEXUALIDADE PARA INDIVíDUOS COM DEfICIÊNCIA INTELECTUAL

ana caroLine andrade goMeS 1, pauLa Kruger Figueiredo de oLiVeira 1

1 UFMa - UNivErSidadE FEdEral do MaraNhão

Resumo

A Associação Americana sobre Deficiência Intelectual do Desenvolvimento (AAIDD) entende Deficiência Intelectual como um funcionamento 
intelectual inferior à média e associado a diversas limitações adaptativas que ocorrem antes dos 18 anos. Muitas questões permeiam este tema, 
entre elas o tabu da sexualidade. Perguntas relacionadas à capacidade de ter e compreender relações sexuais e de sentir prazer são recorrentes 
neste contexto. A Organização Mundial de Saúde (OMS) conceitua sexualidade como uma energia que influencia pensamentos, sentimentos e 
interações, afetando a saúde física-mental. No senso comum, ao se ver um deficiente intelectual responder ao tema sexualidade, a sociedade 
trata de puni-lo. Sendo criado nesse contexto aversivo, o indivíduo é privado deste tema e das escolhas a ele relacionadas. O objetivo deste 
estudo é discorrer sobre a sexualidade no contexto da deficiência intelectual. Foi realizada uma revisão bibliográfica, articulando as temáticas e 
analisando-as sob o ponto de vista analítico-comportamental. Percebe-se a família enquanto uma importante agência controladora do compor-
tamento de pessoas com essa deficiência, que pode contribuir para um repertório empobrecido nestas, através de um histórico de respostas 
de fuga, esquiva e punições, geralmente associadas ao pouco conhecimento que a família possui sobre o tema. Esses indivíduos, por sua vez, 
aprendem a responder inadequadamente a estímulos relacionados à sexualidade. Isso pode fazer com que comportamentos como flertar sem 
censura e tocar-se inapropriadamente em locais públicos ocorram. Conclui-se a importância da Educação Sexual enquanto uma alternativa fren-
te aos desafios enfrentados por essas pessoas em relação à sexualidade. 

Palavras-chaves: comportamento, deficiência intelectual, educação sexual, sexualidade

ENSINO DE MANDO DE INfORMAÇÃO PARA UMA CRIANÇA COM TEA

iSaBeLa de oLiVeira teixeira 1, danieLa noronha ZaMpieri 1, JacqueLine SteLa da SiLVeira LopeS 1, chriStiana gonçaLVeS 
Meira de aLMeida 1

1 UFSCar - UNivErSidadE FEdEral dE São CarloS

Resumo

Fazer perguntas é um repertório adaptativo que facilita interações sociais, desenvolvimento de vocabulário e habilidades de comunicação. Crian-
ças com TEA, muitas vezes, não aprendem a fazer perguntas e necessitam de treinamento específico para aprender esse repertório. O objetivo do 
trabalho foi ensinar uma criança a emitir o mando de informação “não sei, como chama?” através de ensino por tentativas discretas e investigar 
a generalização com outros materiais, pessoas e ambientes. A participante foi uma menina com 03 anos e 09 meses de idade, com diagnóstico 
de TEA. Em linha de base, 10 figuras foram apresentada à criança e perguntado “O que é isso?” Era considerada resposta correta dizer “Não sei. 
Como chama?” ou “ Não sei, o que é?”. O ensino foi programado em situações de brincadeira em que as figuras não nomeadas em linha de base 
foram apresentadas seguidas de dica verbal 2 segundos após a pergunta. A consequência para emissão do mando era resposta à informação 
solicitada (nomeação da figura) e reforço social. Foram apresentadas seis tentativas por sessão. O critério de aprendizagem foi de 100%. A criança 
teve respostas independentes a partir da 7ª sessão e alcançou critério de aprendizagem após oito sessões. Foi verificada a emissão de mandos 
nas sondagens de generalização com outras figuras não utilizadas em linha de base, na presença da mãe e da professora na escola. O procedi-
mento de ensino foi eficiente para a participante e verificou-se a possibilidade de generalização da habilidade para outros contextos. 

Palavras-chaves: Transtorno do Espectro do Autismo, Mando por informação, Operação Estabelecedora;, Generalização



XXVI Encontro Brasileiro de Psicologia e Medicina 

Comportamental e II Encontro Cultural de 

Estudantes de Análise do Comportamento 
PAINÉIS

97

O ACOMPANhANTE TERAPÊUTICO COMO ESTRATéGIA PARA INCLUSÃO ESCOLAR DE CRIANÇAS COM TRANSTORNO DO ESPECTRO 
AUTISTA: UMA REVISÃO DA PRODUÇÃO NACIONAL

raíSSa cunha 1, carLa SouSa 1, nadia caroZZo 1

1 UFMa - UNivErSidadE FEdEral do MaraNhão

Resumo

O transtorno do espectro do autista (TEA) é um transtorno do neurodesenvolvimento caracterizado por déficits persistentes na comunicação e 
interação social e padrões restritos e repetitivos de comportamentos. Com a Lei 12.764/2015 e o decreto 8.368/2014, o indivíduo com TEA é con-
siderado pessoa com deficiência e com direito à política de inclusão escolar. O Acompanhamento Terapêutico (AT), inicialmente um recurso au-
xiliar no tratamento de pacientes psicóticos, torna-se uma estratégia facilitadora do processo inclusivo de tais crianças. O objetivo deste trabalho 
foi realizar uma análise das produções nacionais da Psicologia da Educação sobre a temática. Realizaram-se pesquisas nas bases de dados Scielo, 
IndexPsi, PEPSic e Google Acadêmico utilizando os descritores: acompanhamento terapêutico, autismo e inclusão. Como critério de inclusão, os 
estudos deveriam apresentar ao menos dois dos descritores como palavras-chave ou no título, escritos em português e por autores brasileiros. 
Selecionaram-se dez artigos que foram analisados quantitativa e qualitativamente. Os resultados indicam que a maioria das produções é da 
região Sudeste, de autoria individual ou dois autores, de cunho teórico e dos últimos 10 anos. Os trabalhos sinalizam um aumento no número 
de crianças autistas nas escolas regulares, desconhecimento sobre o TEA, poucos profissionais capacitados para manejo e mínima presença de 
um profissional que trabalhe a inclusão escolar de forma global. Este trabalho permitiu uma análise do panorama dos estudos sobre a utilização 
do AT na inclusão de crianças com TEA no Brasil, contribuindo para a identificação de recursos e lacunas e servindo como indicador para novas 
pesquisas teóricas e empíricas.

Palavras-chaves: acompanhamento terapêutico, transtorno do espectro autista, inclusão, análise de literatura, psicologia escolar/educacional

OPERANTES VERBAIS E TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA: UMA REVISÃO SISTEMÁTICA DOS ARTIGOS SOBRE “MANDOS” E “TATOS” 
PUBLICADOS NOS úLTIMOS 5 ANOS NA REVISTA “ThE ANALySIS Of VERBAL BEhAVIOR”

LucaS aLVeS Landin 1, caMiLa Mariane MartinS aLVeS 1, iSaiaS pedro neto 1, Lorena LaiSSa de aLMeida 1, heren nepoMuceno 
coSta paixão 1, thiago de oLiVeira pitaLuga 1

1 Faa - FaCUldadE aNhaNGUEra dE aNáPoliS

Resumo

O Transtorno do Espectro Autista (TEA) é um transtorno do neurodesenvolvimento, no qual o indivíduo apresenta dificuldades na comunicação 
social e problemas de comportamentos repetitivos e estereotipados. Para a Análise do Comportamento o TEA pode ser compreendido através 
dos déficits e excessos comportamentais. A aquisição de classes de comportamentos verbais está entre as principais intervenções realizadas pela 
Análise do Comportamento Aplicada com crianças diagnosticadas com TEA. dentre os treinamentos para aprendizagem verbal, a aquisição de 
classes definidas como “Mandos” e “Tatos” estão entre as mais pesquisadas nas revistas científicas especializadas da área. O presente trabalho 
teve como objetivo realizar uma revisão sistemática referente aos últimos 5 anos de publicações da revista “The Analysis of Verbal Behavior” 
(TAVB), em relação a essas classe verbais. Foram publicados 71 artigos totais no período citado, sendo 22 artigos sobre autismo e 12 artigos en-
contrados após o uso das palavras-chave referentes à pesquisa. Foram selecionados 10 artigos em que apareciam essas classes em seu título e/
ou resumo. Realizou-se a leitura dos artigos e identificou-se o operante adquirido, participantes, estratégias de aprendizagem e resultados. Dos 
10 artigos encontrados, 8 são sobre a aquisição de “Mandos” ou “Tatos”, 2 artigos citam o operante “Tato” na aquisição de “intraverbal”. Enquanto 
o operante “Mando” foi descrito em 5 artigos, o operante “Tato” foi em 3. Os respectivos métodos pesquisados para aquisição desses repertórios 
verbais demonstraram eficácia para a maioria dos participantes das pesquisas. 

Palavras-chaves: Análise do Comportamento, Autismo, Mando, Operantes Verbais, Tatos
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EfEITOS NA APRENDIZAGEM DO OUVIR E LATÊNCIA DA RESPOSTA EM CRIANÇAS COM IMPLANTE COCLEAR CONTRALATERAL RECENTE

LaiLa guZZon huSSein 1, ana cLáudia Moreira aLMeida-Verdu 1

1 UNESP - UNivErSidadE EStadUal PaUliSta - CaMPUS BaUrU

Resumo

Crianças com deficiência auditiva e implante coclear têm restabelecida a detecção de sons, mas compreender o que se ouve requer aprendiza-
gem. Uma condição recente se impôs no cenário científico: o uso do implante coclear bilateral; em pacientes que já usam o dispositivo em um 
ouvido, também pode ser inserido no ouvido contralateral. Investigou-se a aprendizagem do ouvir baseado em ensino de seleção de figuras con-
dicionadas a palavras ditadas e relações que poderiam ser estabelecidas com latência da resposta. Participaram do estudo duas crianças com de-
ficiência auditiva neurossensorial severa-profunda, com implante coclear contralateral recente. Os dois participantes possuíam repertório verbal 
receptivo preciso apenas com o uso do primeiro implante; foram submetidos ao ensino de discriminações condicionais auditivo-visuais somente 
com o implante contralateral ativado. Foram realizadas três sessões com cada participante, onde foram expostos ao ensino de seleção por ten-
tativas discretas com os três conjuntos de estímulos compostos por palavras sem dificuldades ortográficas, utilizando o software “Aprendendo a 
Ler e a Escrever em Pequenos Passos®” (ALEPP). Os dois participantes demonstraram aumento gradual na porcentagem de acertos nas tarefas 
de ouvir baseado em seleção com estímulos dos três conjuntos e a latência média da resposta apresentou tendência a diminuir à medida que a 
porcentagem de acertos aumentou. A redução da latência e o melhor desempenho na tarefa foi observado ao longo da exposição com os três 
conjuntos. A exposição a tarefas desse tipo pode ser considerada na reabilitação auditiva pelo implante coclear otimizando o uso do dispositivo.

Palavras-chaves: comportamento verbal, controle de estímulos, deficiência auditiva, discriminação auditiva, implante coclear

EfEITO DO PECS SOBRE COMPORTAMENTOS INADEQUADOS fUNCIONALMENTE EQUIVALENTES EM AUTISMO

Bruna da SiLVa pereira 1, gaBrieLi queVedo Meira 1, ana LuiZa BoSSoLani MartinS 1, ViniciuS SantoS Ferreira 1

1 UFMS - UNivErSidadE FEdEral dE Mato GroSSo do SUl

Resumo

O Transtorno do Espectro Autista (TEA), conhecido, popularmente, como Autismo é um distúrbio do neurodesenvolvimento que afeta os domí-
nios da comunicação social e comportamental. A Análise do Comportamento Aplicada tem sido aplicada no ensino de novos repertórios compor-
tamentais, como o PECS (Picture Exchange Communication System), que visa ensinar operantes verbais funcionais que levarão a uma comunica-
ção independente O objetivo foi verificar se o PECS poderia aumentar a frequência dos comportamentos de mando do indivíduo diagnosticado 
com TEA e reduzir de frequência, os comportamentos inadequados como os agressivos e birras. Participou do estudo uma criança diagnosticada 
com TEA, segundo os critérios do dSM-IV, do sexo feminino, com sete anos de idade com repertório verbal reduzido. Após obtenção do Termo 
de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE), foi aplicada uma lista de verificação de Habilidades de Comunicação Críticas e as intervenções com 
o PECS. O ensino ocorre durante três vezes na semana na Clínica-Escola e no ambiente escolar, com duração de 30 minutos com início em março 
desse ano e estão sendo computados os comportamentos de “fazer birra”, “pegar a figura” e “trocar a figura”. Até o momento, a criança atingiu 
as Habilidades de Comunicação Crítica e encontra-se em fase três do PECS. notou-se redução do comportamento de “fazer birra”, aumento dos 
comportamentos de “pegar a figura” e “trocar a figura”. Conclui-se que, o PECS se mostrou como um método de ensino de comportamentos 
alternativos funcionalmente equivalentes para outros comportamentos como o de “fazer birra”, o que merecer ser investigado em casuísticas 
maiores.

Palavras-chaves: Transtorno do Espectro Autista, Déficit de Comunicação, Comunicação Funcional Não-Verbal
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UTILIZAÇÃO DO ECOICO PARA ENSINO DE OPERANTES VERBAIS EM PESSOAS COM AUTISMO: REVISÃO SISTEMÁTICA

BarBara guerra 1, ana cLáudia Moreira aLMeida-Verdu 1

1 UNESP - UNivErSidadE EStadUal PaUliSta - CaMPUS BaUrU

Resumo

O ecoico é um operante verbal comumente denominado como imitação vocal, que consiste na apresentação de um modelo vocal e uma respos-
ta imediata com correspondência ponto-a-ponto com o modelo. Os procedimentos podem abordar o ecoico como alvo de ensino ou prompt 
para a aquisição de outros repertórios (mando, tato, intraverbal). Ele é considerado requisito para aquisição de repertórios mais complexos e 
comumente um componente dos manuais de ensino para crianças com autismo. Considerando-se a importância deste repertório, esse estudo 
teve como objetivo realizar uma revisão sobre o operante verbal ecoico nas bases de dados PubMed, Web of Science e Scopus com as palavras-
-chave e marcadores boleanos autismo [And] echoic [And] verbal behavior. Foram selecionados apenas artigos de intervenção em pessoas com 
autismo, totalizando 49 estudos, que foram analisados de acordo com veículo e ano de publicação, procedimento de ensino, função do ecoico 
no ensino (alvo ou prompt), operantes alvo ensinados e caracterização dos participantes. A maioria dos estudos publicou na revista The Analysis 
of Verbal Behavior (n: 27) no ano de 2012 (n: 13), por meio do ensino de um único operante por sessão (n: 40), sendo o ecoico utilizado como 
prompt na maioria dos casos (n: 36). Os repertórios verbais mais ensinados foram mando e intraverbal (n: 10 para cada operante), e a maioria 
dos participantes apresentou entre quatro e cinco anos de idade (n: 30 e 29, respectivamente, dos 173 participantes totais), em amostras com 
três participantes por estudo (n: 14). Ainda, verificou-se que o ecoico não foi descrito na caracterização para a maioria dos participantes (n: 88 
dos 173 participantes totais). Verifica-se a necessidade de futuras investigações sobre o ensino de ecoico.

Palavras-chaves: Transtorno do espectro autista, Ensino, Ecoico

AVALIAÇÃO DAS hABILIDADES BÁSICAS DE APRENDIZADO EM AUTISTAS SUBMETIDOS AO PICTURE EXChANGE COMMUNICATION 
SySTEM

gaBrieLi queVedo Meira 1, Bruna da SiLVa pereira 1, Katiuce Ferreira paMpLona 1, ViniciuS SantoS Ferreira 1, ana LuiZa 
BoSSoLani MartinS 1

1 UFMS - UNivErSidadE FEdEral dE Mato GroSSo do SUl

Resumo

Déficits de interação social/comunicação e comportamentos repetitivos/estereotipados constituem a díade comportamental que caracterizam 
os Transtornos do Espectro do Autismo (TEA). O objetivo foi verificar se a estratégia de ensino PECS (Picture Exchange Communication System), 
aumentam as habilidades básicas de aprendizado de indivíduos com TEA. Antes das intervenções, foi aplicado o ABLA-R (Assessment of Basic 
Learning Abilities Revised) que avalia as habilidades básicas de aprendizado em seis níveis de discriminação e avaliação fonoaudiológica, o Cader-
no de Figuras, que avalia reprodução vocal, pronúncia e discriminação auditiva. Participou do estudo, uma criança diagnosticada com TEA, sexo 
feminino, com sete anos de idade, atraso de fala, com emissão de palavras isoladas/sem construção de frases. Após a obtenção do Termo de Con-
sentimento Livre e Esclarecido (TCLE), foram aplicados o teste ABLA-R e intervenções com PECS. Essas ocorreram três vezes na semana, duas no 
ambiente escolar e e uma na Clínica-Escola, com duração de 30 minutos com início em março desse ano. Foram computados os comportamentos 
de “pegar a figura” e “trocar a figura”. Ela conseguiu realizar as seis fases do ABLA-R, antes das intervenções com o PECS, encontra-se na fase três 
do mesmo, na avaliação fonoaudiológica obteve bom desempenho. Atualmente, emite construção de frases quase completas, o que não era 
detectado anteriormente, e aumentou os comportamentos de “pegar a figura” e “trocar a figura”. Conclui-se que o PECS pode possibilitar o ensino 
de habilidades básicas de aprendizagem e estimulação da fala, apesar dessa não ser um objetivo do método, o que merece investigações futuras.

Palavras-chaves: Transtornos do Espectro do Autismo , intervenção analítico-comportamental , comunicação funcional não-verbal
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VIDEOMODELAÇÃO NO ENSINO DE BRINCAR fUNCIONAL PARA CRIANÇAS COM ATRASO NO DESENVOLVIMENTO SOCIAL 

taSSianY doS SantoS Mota 1, pauLo auguSto coSta chereguini 1

1 UFC - UNivErSidadE FEdEral do CEará

Resumo

O objetivo foi avaliar os efeitos da videomodelação no ensino de brincar funcional para crianças com atraso no desenvolvimento social. Realizada 
com três crianças com autismo (P1, P2 e P3), com idades entre sete e 12 anos, em uma escola com atendimento especializado de Fortaleza/CE, 
três brincadeiras sugeridas pelos pais foram propostas para ensino por meio do delineamento experimental de reversão A-B-A. Em cada sessão 
eram apresentadas em sequência as condições para engajamento nas três brincadeiras. Para cada brincadeira havia três momentos em sequên-
cia: brincar livre, vídeo e brincar livre. Enquanto que nas condições A eram apresentados desenhos animados, na condição B era apresentado um 
vídeo de uma pessoa familiar ao participante, na condição de modelo do vídeo, se engajando na respectiva brincadeira - videomodelação. Eram 
registradas respostas corretas quando havia correspondência de topografia com a modelo do vídeo, sendo anotada resposta roteirizada. Novas 
respostas de brincar, funcionalmente adequadas, mas topograficamente diferentes também eram registradas como corretas - não roteirizadas. 
não havia consequências diferenciais. O procedimento adicional de auxílio físico seguido de esvanecimento de auxílio foi adicionado em duas 
brincadeiras para P1 e P2. Os resultados mostraram que a videomodelação foi eficaz quando aplicada isoladamente para uma brincadeira para 
P1. Em outras duas brincadeiras para P1 e também duas brincadeiras para P2 houve aumento no engajamento do brincar quando auxilio físico 
foi adicionado, sendo mantido desempenho quando esvanecido auxílio. Em geral, respostas não roteirizadas foram mais evidentes para uma 
brincadeira para P1 e para P2. Em geral, a videomodelação parece não ter produzido efeitos no brincar para P3. Os resultados replicam os do 
estudo de MacDonald (2005). Ao final ainda são identificadas lacunas operacionais e sugeridos avanços metodológicos para outras pesquisas.

Palavras-chaves: BRInCAR , AUTISMO, VIdEOMOdELAçãO

OS EfEITOS DA VíDEO-MODELAÇÃO EM CONTEXTO DE INTERVENÇÃO MEDIADA POR PARES NO BRINCAR DE UMA CRIANÇA COM 
TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA).

Maria caroLina KoVaLeSKi Ferreira 1, aManda eLLen aLMeida da Mata 1, ricardo FernandeS caMpoS Junior 1, LuiZ aLexandre 
BarBoSa de FreitaS 1, JuLia Zanetti rocca 1

1 UFMt - UNivErSidadE FEdEral dE Mato GroSSo

Resumo

O brincar é uma atividade que promove importantes contribuições para o desenvolvimento de habilidades sociais, motoras e cognitivas. Porém, 
por apresentar déficits nas áreas de comunicação e interação social, as crianças com TEA podem demonstrar dificuldades em brincar com seus 
pares e em fazer o uso funcional dos brinquedos, sendo privadas de um importante meio de aprendizagem. O presente estudo analisou os efei-
tos da intervenção mediada por pares no brincar de uma criança com TEA, considerando nessa análise os tipos de brincadeiras desenvolvidas 
(naber et al., 2007 e Santos e dias, 2010), o modo de participação do brincar (categoria de jogos de nelson et al., 2007) e o brinquedos utilizados. 
Participaram do estudo uma criança de dez anos diagnosticada com TEA e três crianças com desenvolvimento típico que frequentam o ensino 
regular em uma escola municipal de Rondonópolis-MT. Foi utilizado delineamento de linha de base múltipla entre os pares, e a intervenção con-
sistiu no treinamento dos pares pelo uso de vídeo-modelação. Foram realizadas 16 sessões sendo oito sessões de linha de base e oito sessões 
de intervenção. O primeiro par típico recebeu modelação em vídeos durante toda a fase de intervenção, o segundo em cinco sessões e o terceiro 
apenas nas duas últimas sessões. Os resultados indicaram que após o treinamento dos pares o modo de participação da criança com TEA que era 
predominantemente solitária passou a ser associativa. Além disso, o tipo de brincadeira que antes da intervenção se dava predominantemente 
por exploração sensorial, passou a ocorrer a partir do uso funcional dos brinquedos. No entanto, verificou-se que o uso de vídeo-modelação 
teve efeito somente para o par que recebeu a intervenção desde o início da fase de intervenção. E, mesmo nesse caso, o efeito não se estendeu 
por muitas sessões. novos estudos devem avaliar procedimentos para a manutenção e generalização da brincadeira em intervenções mediadas 
por pares.

Palavras-chaves: autismo, imp, brincar, vídeo-modelação
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A PARTICIPAÇÃO DA fAMíLIA NA INTERVENÇÃO PRECOCE: RELATO DE PROfISSIONAIS DA APAE DO ESTADO DE SÃO PAULO

aLeSSandra pereira FaLcão 1, ana pauLa de oLiVeira 1, tahena SiLVa Ferreira 1, oLga Maria piaZentin roLiM rodrigueS 1, 
Veronica aparecida pereira 2

1 UNESP - UNivErSidadE EStadUal PaUliSta  - CaMPUS BaUrU, 2 UFGd - UNivErSidadE FEdEral da GraNdE doUradoS

Resumo

A Intervenção Precoce (IP) é uma modalidade de trabalho que tem como principal característica dirigir seus esforços para os anos iniciais do 
desenvolvimento infantil, o contexto familiar em que este ocorre e as interações familiares estabelecidas. neste sentido, o presente estudo teve 
por objetivo descrever a partir do relato de diferentes profissionais como é a participação da família em serviços de IP oferecidos por Associa-
ções de Pais e Amigos dos Excepcionais (APAEs) do estado de São Paulo, investigar quais ações essas instituições promovem para a integração 
desse público em seus atendimentos e se há continuidade das intervenções no ambiente domiciliar. A partir de contato telefônico, 184 APAES 
indicaram a existência de serviços de IP, destas, 22 participaram da pesquisa respondendo por e-mail um questionário online elaborado pelas 
autoras, totalizando 23 profissionais de diferentes áreas que atuam como coordenador ou responsável pelo serviço de IP. Os resultados apontam 
que a IP tem sido realizada em 17 APAES (77%), desde a triagem com 19 (68%) respostas. Para 14 (64%) participantes as intervenções de IP não 
são centralizadas na família, sendo exclusivamente dirigidas a criança e suas necessidades. Em 21 APAES (95%) há propostas de intervenções 
para mães ou famílias realizarem em casa, viabilizando a generalização das habilidades em contextos naturais. no entanto, o relato indica que 
o pouco envolvimento nas atividades propostas e a falta de efetividade na oferta dos serviços de IP por parte da família e/ou dos profissionais 
pode acarretar em prejuízo para a criança e seus familiares. de outra forma, há indicativos na literatura que apontam para associações positivas 
entre participação familiar e melhora do desenvolvimento em diversas áreas. O estudo contribui para o planejamento de práticas em IP junto a 
estas instituições de modo a favorecer a adesão e participação da família. Estudos futuros deverão abranger um maior número de instituições 
que realizam a IP, além de investigar a percepção da família em relação a esse serviço.

Palavras-chaves: Intervenção precoce, Família, Apae

APRIMORANDO A fLUÊNCIA DE CUIDADORES NA INTERVENÇÃO COMPORTAMENTAL AO AUTISMO

adriano aLVeS BarBoZa 1, danieLLe doS SantoS geMaque 2, Jade LouiSe Santiago rodrigueS 1, roMariZ da SiLVa BarroS 1

1 UFPa - UNivErSidadE FEdEral do Pará E iNStitUto NaCioNal dE CiêNCia, 2 UNaMa - UNivErSidadE da aMazÔNia

Resumo

O treinamento de cuidadores tem se apresentado como uma alternativa viável para a disseminação da intervenção analítico-comportamental 
aplicada ao autismo no Brasil, por sua possibilidade de redução de custos e promoção de generalização. Alguns estudos têm mostrado que cui-
dadores podem apresentar alta integridade na implementação dos procedimentos de ensino. A fluência na aplicação dos procedimentos outra 
é uma característica relatada na literatura como importante para o aprendizado de repertórios comportamentais e tem sido pouco explorada 
com este público. Esta pesquisa teve como objetivo implementar um procedimento para aumento de fluência com cuidadores de crianças com 
autismo. Dois cuidadores (nomes fictícios utilizados) participaram do estudo: Valeria (mãe de Daniel) e Beatriz (mãe de Luís). Antes do estudo, os 
pais deveriam apresentar precisão de desempenho maior ou igual a 80%. Um delineamento de mudança de critério foi utilizado. A fluência antes 
do procedimento foi medida enquanto os cuidadores implementaram dois programas de intervenção no modelo de tentativas discretas, primei-
ramente com suas crianças, e depois com confederados. Os participantes foram conduzidos às sessões de intervenção, onde foram fornecidas 
instruções sobre possíveis estratégias para aumento de fluência. Foi analisada então a fluência de aplicação dos cuidadores, em unidades de 
ensino implementadas por minuto. Resultados parciais apontam o aumento significativo da fluência na fase de intervenção. Valeria apresentou 
aumento de 43% em relação à fase de linha de base mantendo a precisão de desempenho acima de 80% durante a aplicação dos programas no 
modelo de tentativas discretas, utilizados nas fases anteriores. A pesquisa está em andamento com a participante Beatriz. diante dos dados ob-
tidos até o momento, o presente estudo é bastante promissor para avaliar se as estratégias propostas serão efetivas para o aumento da fluência 
dos cuidadores na aplicação de tentativas discretas com crianças diagnosticadas com autismo.

Palavras-chaves: Intervenção analítico-comportamental, Ensino por Tentativas discretas, Fluência, Transtorno do Espectro do Autismo.
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ACOMPANhAMENTO TERAPÊUTICO DE ADOLESCENTE COM TEA: INTERVENÇÃO COMPORTAMENTAL PARA INCLUSÃO ESCOLAR

pedro henrique Boccato 1, ana aranteS 1

1 UFSCar - UNivErSidadE FEdEral dE São CarloS

Resumo

Uma das características principais do repertório comportamental de pessoas com Transtorno do Espectro do Autismo (TEA), particularmente Sín-
drome de Asperger, é o déficit de habilidades sociais, o que dificulta o engajamento em atividades escolares. A literatura da área tem mostrado 
que quadros de ansiedade social e ansiedade generalizada são comuns nesses indivíduos, o que pode ser relacionado a grandes densidades de 
eventos aversivos e poucos reforçadores em contextos sociais. Apresentamos um relato de intervenção comportamental programada para faci-
litar a inclusão escolar de um adolescente de 15 anos, diagnosticado com TEA/Síndrome de Asperger, com queixa de ansiedade severa em am-
biente escolar. O acompanhante terapêutico (AT) e a analista do comportamento fizeram avaliações funcionais dos comportamentos-problema 
e dos repertórios deficitários do cliente a partir da queixa dos pais e foram programadas intervenções comportamentais baseadas em Análise 
do Comportamento Aplicada (ABA) com objetivo de aumentar o engajamento em interações sociais positivas na escola. Ao todo, cinco sessões 
de avaliação funcional e 16 sessões de intervenção foram realizadas pelo AT dentro da escola frequentada pelo cliente. Foram selecionadas 15 
classes de comportamentos-alvo a serem instaladas (e.g., cumprimentar colegas ao chegar na escola, responder quando cumprimentado, pedir 
material emprestado, oferecer material em empréstimo, responder perguntas do/da professor/a, fazer perguntas ao/à professor/a). A principal 
função do AT foi introduzir instruções e dicas para as respostas adequadas do cliente, dar modelos de comportamento adequado e fornecer 
consequências reforçadoras imediatas e de grande magnitude. Além disso, o AT forneceu instruções e modelos de interação para os professores 
e colegas de sala do cliente. Observamos aumento da frequência de resposta em nove das 15 classes de comportamentos-alvo, quando compa-
radas com as frequências em linhas de base. Palavras-chave: Asperger, acompanhante terapêutico, ABA, intervenção comportamental, escola 

Palavras-chaves: Asperger, Acompanhamento Terapêutico, ABA, Intervenção Comportamental, Escola

EfEITOS DA VIDEOMODELAÇÃO SOBRE ANÁLISE DO DESEMPENhO DO GOLPE SEOI-NAGE DO jUDÔ

Yara gurgeL eSMeraLdo 1, patrícia táViLa LiMa da SiLVa 1, pauLo auguSto da coSta chereguini 1

1 iEFES UFC - iNStitUto dE EdUCação FíSiCa E ESPortES

Resumo

O objetivo foi avaliar os efeitos da videomodelação sobre o desempenho na execução do golpe seoi-nage do Judô. Participaram três atletas: P1 
– 16 anos, do sexo feminino e; P2 – 12 anos, e P3 – 9 anos, do sexo masculino. Cada participante aplicava o golpe em outro atleta com idade e bi-
ótipo semelhantes. O delineamento da pesquisa foi o de reversão A-B-A. nas fases A havia o treino tradicional de Judô, que consistia comumente 
de dicas vocais, e na fase B, ao final das aulas, foi adicionado o treino por videomodelação, que consistia em três apresentações, sendo duas com 
ênfase em partes específicas da execução do golpe e uma global. Todas as execuções foram filmadas para análise bidimensional considerando 
41 características da aplicação do golpe, correspondentes ao modelo do vídeo, sendo atribuídas notas entre zero e quatro. Os resultados eviden-
ciaram desempenhos crescentes em todas as fases com aumento acentuado durante intervenção apenas para P1 e P3. Enquanto que em linha 
de base o aumento no desempenho de P1 e P3 variava em aproximadamente 2,5% e 7,2%, respectivamente, entre uma sessão e as próximas, 
durante a intervenção a variação era maior, de 12,9% e 12,7%, sendo decrescida para 7,5% e 2,2% no retorno a fase A. A discussão foi realizada 
em termos: a) de tempo de exposição ao treino por videomodelação; b) da proficiência em discriminar os elementos mais importantes da execu-
ção mostrada no vídeo e, então, emitir respostas de imitação; c) da discriminação do seu próprio desempenho e; d) do grau de subjetividade na 
análise pelo experimentador das características que compõe a execução do golpe. Ainda que a aplicação do procedimento tenha se mostrado 
eficaz, são discutidas questões que possibilitem maior controle experimental e maior rigor sobre os critérios de desempenho.

Palavras-chaves: Videomodelação, Judô, Análise do comportamento, Análise de tarefa, Seio-nage
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REABSURf: APLICAÇÃO PILOTO DE UM PROGRAMA DE REABILITAÇÃO DA MOBILIDADE COM MOVIMENTOS DO SURfE

pauLo auguSto coSta chereguini 1, andré LuiZ rodrigueS SiLVa 1, Yan regiS de Lucena 1, andré Jorge de MeSquita 1

1 iEFES-UFC - iNStitUto dE EdUCação FíSiCa E ESPortES

Resumo

O objetivo foi desenvolver e aplicar o piloto de um programa de reabilitação da mobilidade utilizando movimentos do surfe para pessoas com 
atraso no desenvolvimento locomotor. Os participantes do piloto foram três homens com desenvolvimento locomotor típico. O desenvolvimento 
do programa partiu da seleção de um movimento típico do surfe que pudesse caracterizar a condição de recuperação plena em um programa 
de reabilitação da mobilidade, considerando na escolha do movimento a demanda de controle postural, força estática e dinâmica de membros 
superiores, equilíbrio estático, dinâmico e recuperado e flexibilidade de membros superiores e tronco. Em seguida realizou-se análise da tarefa 
do movimento selecionado, determinando 24 etapas progressivas com aumento de demanda gradual, a fim de planejar ensino por modelação 
para indivíduos com comprometimento motor grave de membros inferiores. São 12 etapas envolvendo movimentos de equilíbrio sobre a pran-
cha fora d’água, 2 etapas envolvimento com movimentos de autoresgate em piscina e as dez etapas envolvendo movimentos de remada e deslize 
sobre a prancha no mar. Em cada etapa foi planejado de ensino através de esvanecimento de auxílios (físico total e parcial, oral, demonstração 
e visual), do mais para menos. O critério de desempenho para passar para próxima etapa foi de independência no movimento. Elogio social foi 
contingente ao desempenho quando realizado de forma mais independente. As sessões foram filmadas para análise de fidedignidade dos dados 
e do procedimento. Os dados preliminares do piloto, realizada com um participante nas 12 primeiras etapas, mostraram que o programa parece 
eficaz e que apresenta aumento gradual na demanda motora. Nas seis primeiras etapas não foram apresentados auxílios, sendo necessária 
apenas uma tentativa em cada etapa.nas seis etapas subsequentes houve aumento gradual, com variação entre um e três tipos de auxílios. A 
aplicação programa parece contribuir para maior adesão ao tratamento.

Palavras-chaves: Surfe, Reabilitação, Modelagem, Esvanecimento, Analise da tarefa

CARACTERIZAR VARIÁVEIS QUE AfETAM AS PAUSAS EM TAREfAS DE CORRIDA

guiLherMe Lauro hoFFMann 1, Lorena chaVeS carneiro 1, ana Vitória SancheS de caMargo 1, Bruno angeLo StrapaSSon 2, 
Fernanda Bordignon LuiZ 1

1 UP - UNivErSidadE PoSitivo, 2 UFPr - UNivErSidadE FEdEral do ParaNá

Resumo

Pausas entre esquemas de reforçamento múltiplos com parâmetros fixos e diferentes exigências foram identificadas como ocorrendo em função 
do efeito combinado da sinalização do componente seguinte do esquema e da exigência do componente imediatamente anterior. Estudos sobre 
esse tema, entretanto, têm sido desenvolvidos quase que exclusivamente em ambientes controlados e com tarefas artificialmente construídas. 
O presente estudo pretendeu avaliar a ocorrência desse fenômeno em uma tarefa cotidiana de atletas de corrida doze corredores da seleção 
“juvenil” de corrida da cidade de Curitiba serviram como participantes. Os atletas realizaram tiros de corrida de 200m orientados a correr a 60% 
ou a 90% de sua capacidade física, o que foi definido junto aos atletas em treino prévio. Cinco tiros de corrida foram realizados em cada sessão 
experimental. na metade das sessões os atletas recebiam a informação do grau de exigência do seguinte tiro assim que terminavam o tiro ante-
rior (condição com sinalização), na outra metade recebiam essa informação imediatamente antes de iniciar o tiro (condição sem sinalização). Os 
atletas eram livres para decidir o momento de fazer um tiro e o tempo de pausa entre o fim do tiro anterior e o início do próximo foi registrado 
como variável dependente. não foram encontradas regularidades em função da sinalização da exigência do próximo tiro ter ocorrido antes ou 
depois das pausas. Entretanto, para 9 dos 12 participantes a duração das pausas aumentou em função da posição ordinal de cada tiro na mesma 
sessão experimental. Avalia-se que o efeito do acúmulo de exigências físicas em série, concretizado na posição ordinal dos tiros, tenha se sobre-
posto ao efeito da sinalização da exigência. Sugere-se que estudos que avaliem pausas entre atividades de diferentes exigências em atividades 
físicas de grande esforço controlem o efeito da posição ordinal durante as sessões experimentais.

Palavras-chaves: corrida, esquemas de reforçamento, pausa entre esquemas, pesquisa experimental, Sinalização
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CARACTERIZAÇÃO DE VARIÁVEIS QUE CONSTITUEM O COMPORTAMENTO INfRACIONAL DE ADOLESCENTES EM CONfLITO COM A LEI

ana Vitória SancheS de caMargo 1, iSaBeLa Moretti Staut nuneS 1, nathaLin Fernanda da SiLVa de aLMeida 1, Fernanda 
Bordignon LuiZ 1

1 UP - UNivErSidadE PoSitivo

Resumo

Introdução e Objetivo
Objetiva-se neste estudo caracterizar o perfil dos adolescentes em conflito com a lei no Brasil considerando gênero, faixa etária, escolaridade, 
nível socioeconômico, constituição familiar, presença de psicopatologias, envolvimento com drogas, histórico comportamental e exposição a 
fatores de risco em geral; bem como identificar variáveis que caracterizem o contexto no qual estão inseridos, os tipos de respostas infracionais 
que apresentam e as consequências que mantém o comportamento infrator.

Métodos
Portanto, realizou-se revisão sistemática da literatura, com base em artigos científicos disponíveis no portal de periódicos da Capes que atendes-
sem aos seguintes critérios: ser encontrado no portal a partir das palavras-chaves: “adolescentes em conflito com a lei”, “adolescente em conflito 
com a lei”, “adolescente” e “conflito com a lei”, “adolescentes” e “conflito com a lei”; ser revisado por pares; e a partir da leitura dos resumos dos 
artigos identificar: adolescentes em contexto brasileiro e a presença de variáveis do comportamento infracional.

Resultados e Discussão
Confirmou-se, quanto ao contexto, padrão de realidade permeada por pobreza, evasão escolar, dependência de drogas, núcleo familiar disfun-
cional, contato com violência endêmica, transtornos disruptivos, e dilemas identitários: busca pela autoafirmação e tentativa de inserção em con-
texto de desigualdade social. Como ato infracional obteve-se, como resposta infracional, roubo e furto com maior frequência de cometimentos, 
seguidos por tráfico de drogas, porte de arma e homicídio. Este estudo caracterizou as variáveis constituintes do comportamento infracional, 
viabilizando identificar as necessidades desses adolescentes, subsidiando o planejamento de intervenções profissionais que potencializem a 
eficiência das medidas socioeducativas, conforme o proposto pelo Estatuto da Criança e do Adolescente.

Palavras-chaves: adolescentes em conflito com a lei, ato infracional, análise do comportamento infracional

AS CONTRIBUIÇÕES DOS ESTUDOS DE PAUL EAkMAN PARA PSICOLOGIA fORENSE NA IDENTIfICAÇÃO DE RESPOSTAS EMOCIONAIS 
RELACIONADAS AO COMPORTAMENTO DE MENTIR 

LariSSa Façanha de MattoS dourado 1, taíS LandiM da cunha 1, oLga LiMa doS SantoS 1

1 FaMEtro - FaCUldadE MEtroPolitaNa dE FortalEza

Resumo

O estudo tem como objetivo identificar as possíveis contribuições dos estudos científicos de Paul Eakman das micro expressões das respostas 
emocionais e variáveis relacionadas a discriminação do comportamento de mentir no contexto da Psicologia Forense. Como aspecto metodoló-
gico foi realizada análises funcionais do comportamento de mentir de 5 personagens em episódios da série norte-americana Lie to Me (Engana-
-me se puder) que busca identificar padrão comportamental de criminosos fundamentada nos estudos científicos do Dr.Paul Eakman. As micro 
expressões são contrações involuntárias dos músculos faciais que ocorre durante frações de segundo em função de algum estímulo interno ou 
externo e são difíceis de se disfarçar. O cientista concluiu que independente da influência cultural há 7 micro expressões que são compartilhados 
pela raça humana de forma universal (em nível filogenético) como: nojo, raiva, medo, tristeza, felicidade, surpresa e desprezo. Há consequências 
que podem selecionar o comportamento de mentir nos três níveis de seleção: filogenético, onde estas micro expressões são formas evoluídas da 
nossa espécie expressar sentimentos; ontogenético a depender do repertorio condicionado de cada sujeito; e o nível cultural apresenta as regras 
e costumes sociais que muitas vezes servem de estímulos discriminativos para o comportamento de mentir como estratégia de fuga/esquiva 
de situações aversivas, potencialmente punidoras por agências de controle. no caso o comportamento de mentir é do tipo operante e pode ter 
função de contracontrole (esquiva de aversivos) ao busca disfarçar sentimentos que são privados (lembranças ou emoções). Como resultado, as 
análises funcionais ilustram que a identificação por um observador treinado das variáveis de controle, bem como os comportamentos públicos 
(micro expressões) que expressam comportamentos privados, pode ser uma importante ferramenta para atuação do analista do comportamen-
to, mais expressivamente no contexto forense.

Palavras-chaves: Comportamento de menitr, Respostas emocionais , Microexpressões, Forense 
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INTENSIfICAÇÃO DA TERAPIA DE EXPOSIÇÃO E PREVENÇÃO DE RESPOSTA EM UM CASO DE TRANSTORNO OBSESSIVO COMPULSIVO 
GRAVE E PROLONGADO

Lene LiMa SantoS 1,3, LuiS huMBert andrade de LeMoS 2,3

1 hUPES - hoSPital UNivErSitário ProFESSor EdGard SaNtoS, 2 FCS - FaCUldadE da CidadE do Salvador, 3 UFBa - UNivErSidadE FEdEral da 
Bahia

Resumo

Introdução e Objetivo
De acordo com diversos estudos, a técnica de Exposição e Prevenção de Respostas (EPR) demonstra resultados significativos no tratamento do 
transtorno obsessivo compulsivo (TOC). O objetivo do presente trabalho é apresentar os resultados preliminares do atendimento de uma pacien-
te diagnosticada com TOC grave submetida à terapia de exposição e prevenção de resposta (EPR)

Métodos
As exposições ocorreram em dois momentos específicos na terapia: quando de sua internação, por um período de oito semanas, e, logo após a 
alta hospitalar, já em sua residência, por um período de quatro semanas. na internação, as exposições ocorriam todos os dias, durante as ativi-
dades de auto cuidado da paciente. Já depois da alta hospitalar, as exposições ocorreram três vezes por semana, com duração de 2 horas, cada 
sessão. Foram selecionados cinco eixos dos sitomas do TOC, como alvos iniciais de intervenção: Obsessões de conteúdo repugnanteviolento, 
Simetria Contagem, Contaminação e Pensamentos Impróprios. A coleta de dados ocorreu, no primeiro momento da intervenção, por meio da 
escalas padronizadas, aplicadas antes e depois da internação e durante a exposição. no segundo momento, os dados foram obtidos através da 
escala SUdS, respondida ao longo das exposições a situações aversivas para avaliação do desconforto percebido pela paciente.

Resultados e Discussão
Os resultados dessa intervenção, realizada em duas fases, trouxeram um decréscimo significativo nas respostas emocionais e no impacto social 
de alguns desses sintomas. A intensificação e o acompanhamento dos exercícios trouxeram resultados compatíveis com a literatura sobre a 
eficácia do EPR no tratamento do TOC, mesmo considerando a gravidade dos sintomas. 

Palavras-chaves: TRAnSTORnO OBSSESIVO COMPULSIVO, TERAPIA dE EXPOSIçãO E PREVEnçãO dE RESP, ESTUdO dE CASO

CRIANÇAS EM CASOS CUSTÓDIA: ATITUDES DE PROfISSIONAIS BRASILEIROS E ESTADUNIDENSES à SERVIÇO DA jUSTIÇA

ViViane dutra gaMa 1, Sidnei rinaLdo prioLo FiLho 1, SheiLa Maria prado SoMa 1, deBorah goLdFarB 2, gaiL goodMan 2, 
Lúcia caVaLcanti de aLBuquerque WiLLiaMS 1

1 UFSCar - UNivErSidadE FEdEral dE São CarloS, 2 UC daviS - daviS UNivErSity oF CaliForNia

Resumo

A oitiva de crianças em processos judiciais é um procedimento complexo, dado que pode causar diversos problemas caso mal conduzida. dian-
te disto, faz-se necessário que os profissionais à serviço da justiça estejam familiarizados com o arcabouço teórico e legal necessário para tal 
tarefa. O presente trabalho buscou avaliar atitudes de profissionais brasileiros e estadunidenses à serviço da justiça frente à oitiva de crianças, 
opiniões acerca da possível sugestionabilidade destas e atitudes frente à relatos de abuso. Um total de 701 participantes (300 brasileiros e 401 
americanos) responderam ao Family Court Survey (FCS) de aplicação online. Foram analisadas as respostas aos blocos de atitudes frente à oitiva 
de crianças e atitudes quanto ao testemunho de crianças em casos de custódia utilizando estatística AnOVA bifatorial, considerando país, gênero 
e experiência profissional. Os resultados indicam que profissionais do gênero feminino e profissionais brasileiros tendem a acreditar mais no 
testemunho das crianças. Além disto, profissionais do gênero feminino de ambos os países tendem a acreditar mais no testemunho de crianças 
que declaram ter sofrido abusos, enquanto homens responderam de maneira majoritariamente neutra. de modo geral as participantes do sexo 
feminino responderam aos itens em maior consonância com os dados de literatura da área. As interações de gênero encontradas nas respostas 
têm implicações para o sistema legal considerando que em ambos os países a maioria dos magistrados é do sexo masculino. 
Ainda, quando a variável país mostrou interação, as respostas de profissionais brasileiros pôde ser influenciada pela legislação específica do país.

Palavras-chaves: oitiva de crianças, custódia, psicologia forense
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TREINAMENTO DE hABILIDADE SOCIAIS EDUCATIVAS COM MÃES DE CRIANÇAS COM DEfICIÊNCIA AUDITIVA

Mariani da coSta riBaS do prado 1, dagMa Venturini MarqueS aBraMideS 1

1 FoB-USP - FaCUldadE dE odoNtoloGia dE BaUrU-UNivErSidadE dE São PaUlo

Resumo

As práticas educativas parentais, definidas como o conjunto de habilidades sociais dos pais aplicáveis à prática educativa dos filhos, têm sido 
abordadas pela literatura como uma importante variável preditora de problemas de comportamento nos filhos. Na área da deficiência auditiva, 
estudos vêm apontando a predominância do emprego de práticas parentais negativas. diante disso, o objetivo deste trabalho foi avaliar os 
efeitos de um programa de treinamento de habilidades sociais educativas para mães de crianças com deficiência auditiva. Utilizou-se do deline-
amento quase-experimental, no qual são formados um grupo controle (GC) e um experimental (GE), sendo realizados pré e pós-teste em ambos. 
A pesquisa foi desenvolvida na clínica-escola de Fonoaudiologia da Faculdade de Odontologia campus de Bauru da Universidade de São Paulo. 
Participaram quatro mães de crianças com deficiência auditiva com idade entre 10 e 12 anos, sendo duas pertencentes ao GC e duas ao GE. Para 
avaliação do repertório de comportamento das mães e dos filhos no pré e no pós-teste foram aplicados o Roteiro de Entrevista de Habilidades 
Sociais Educativas Parentais e o Child Behavior Checklist. As mães do GE responderam aos mesmos instrumentos quatro meses após o término 
do treinamento. O programa foi desenvolvido em 10 sessões, com duração de 1 hora e 30 minutos cada. Trabalhou-se temas relacionados à 
deficiência auditiva e às habilidades sociais (gerais e educativas). Para análise dos dados fez-se uso do método Jacobson Truax. Foram obtidas 
mudanças confiáveis em relação a algumas variáveis no pré e no pós teste em relação ao GE. No follow up houve diminuição destas medidas, po-
rém, estas não retornaram às obtidas na pré-intervenção. Acredita-se que o desenvolvimento de Programas nesses moldes auxilie no aumento 
do repertório de práticas parentais positivas, contribuindo para prevenção de problemas de comportamento.

Palavras-chaves: Habilidades Sociais Educativas, Treinamento, Pais, Deficiência Auditiva

ENSINO DA RELAÇÃO PALAVRA DITADA-fIGURA PARA UM BEBÊ COM ESPECTRO DA SíNDROME hAjDU ChENEy

Maria eLiSa KuSano 1, andreia SchMidt 1

1 USP - UNivErSidadE dE São PaUlo - riBEirão PrEto -SP

Resumo

A síndrome de Hajdu Cheney é uma doença rara, caracterizada por alterações esqueléticas. Apesar das alterações físicas dessa síndrome esta-
rem descritas na literatura, não existem informações sobre como ocorrem os processos de aprendizagem nesses indivíduos. A fim de ampliar o 
conhecimento sobre essa síndrome para o estabelecimento de um currículo de habilidades discriminativas, este trabalho tem o objetivo de des-
crever o ensino de relações condicionais entre palavras ditadas e figuras a partir de um procedimento matching-to-sample (MTS). A participante 
foi uma menina de 2 anos, com diagnóstico de espectro da Síndrome de Hajdu Cheney, nascida pré-termo, gastrectomizada e traqueostomizada, 
com atraso geral de desenvolvimento (Inventário Portage Operacionalizado). As relações palavra-figura foram selecionadas funcionalmente, por 
serem alimentos consumidos regularmente pela paciente - maçã (A1), pera (A2), e suas respectivas figuras: (B1, B2 e uma terceira figura, utilizada 
como S-, abacate [B3]). Os comparações (conjunto B) foram alocadas aleatoriamente em 4 possíveis quadrantes da página de um livro de tecido 
de 5 páginas. Em cada página (representando uma tentativa) eram apresentadas dois comparações (B1 e B2) e reforçada uma relação (A1B1 e 
posteriormente A2B2). Após obtenção do critério de acerto em uma relação com dois comparações, foi inserido um terceiro comparação - B3, 
sempre com função de S-. Foi realizado um procedimento de ensino blocado (A1B1, depois A2B2), mas as sondagens demonstraram a aprendi-
zagem apenas de discriminações simples, não condicionais. Os blocos foram rearranjados para tentativas alternadas A1B1, mas a participantes 
continuou apresentando desempenhos discriminativos simples. São discutidas alterações e adaptações no procedimento, necessárias para o 
ensino das relações.

Palavras-chaves: relações condicionais palavra figura, matching-to-sample, síndrome de hajdu cheney 
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TERAPIA fEMINISTA E TERAPIA ANALíTICO-COMPORTAMENTAL: APROXIMAÇÕES POSSíVEIS.

SoFia aZeVêdo de araúJo 1, taciana cordeiro dantaS de oLiVeira 1, raFaeLa paeS goMeS 1, LariSSa texeira aLhadeF 1

1 UFC - UNivErSidadE FEdEral do CEará

Resumo

A Terapia Feminista (TF) tem como objetivo promover uma transformação social com base no princípio da igualdade entre os gêneros. Para 
isso, baseia-se na epistemologia do movimento feminista. O feminismo representa um espaço de contestação acerca do conceito de gênero, o 
qual não é mais visto como algo exclusivamente biológico, mas como o resultado de uma construção social. no entanto, a terapia feminista não 
possui uma definição sob o referencial teórico da Análise do Comportamento. O presente trabalho tem como objetivo elaborar uma proposta de 
definição para a TF dentro dos pressupostos analítico-comportamentais. Para tal, realizou-se uma busca ativa de artigos publicados em periódi-
cos, dissertações e livros que abordem a temática, bem como realizou-se uma interpretação teórica dos processos comportamentais envolvidos 
na TF. Conclui-se que a terapia feminista visa criar contingências de promoção da autonomia e empoderamento feminino. Por empoderamento 
entende-se uma classe de respostas que envolve habilidades sociais assertivas, tais como: recusar pedidos abusivos, emitir opiniões, discordar, 
lidar com críticas, solicitar mudanças de comportamento, expressar raiva ou desagrado e fazer pedidos (del Prette & del Prette, 2011). Além 
disso, a TF visa possibilitar às mulheres o desenvolvimento de repertórios comportamentais alternativos na clínica, como a assertividade, para 
enfrentar às práticas culturais machistas que, frequentemente, as desqualificam e/ou as impõe padrões de comportamento. Por fim, há uma 
escassez de estudos sobre TF na perspectiva teórica da AC. Como não há consenso entre os estudiosos sobre como operacionalizar a terapia 
feminista se torna inviável a avaliação de eficácia.

Palavras-chaves: terapia feminista, terapia analítico-comportamental, empoderamento feminino

IDENTIfICANDO hABILIDADES PARA A ATUAÇÃO DE PSICÓLOGOS DO SUAS DURANTE A RESPOSTA à DESASTRES

deniSe aparecida paSSareLLi 1,2, Maria de JeSuS dutra doS reiS 1,2

1 UFSCar - UNivErSidadE FEdEral dE São CarloS, 2 FaPESP - FUNdação dE aMParo à PESqUiSa do EStado dE São PaUlo 

Resumo

Desastres naturais são definidos como eventos adversos, tais como enchentes, terremotos, furacões, os quais perturbam o funcionamento 
normal de uma comunidade. Em situações de calamidade, a lei prevê que a defesa Civil e o Sistema Único de Assistência Social (SUAS) devem 
coordenar ações, com a finalidade de oferecer proteção física, psicológica e social aos afetados. A literatura tem mostrado que as vítimas de um 
desastre podem desencadear uma série de psicopatologias, dentre elas, o Transtorno de Estresse Pós-Traumático (TEPT). desse modo, a atuação 
do psicólogo na resposta ao desastre é uma ferramenta fundamental para proteger a saúde mental das vítimas. Contudo, o psicólogo deve ter 
um repertório mínimo de habilidades para atuar no contexto de desastre, pois uma atuação desprovida de evidências pode ser potencialmente 
danosa tanto para as vítimas como para o próprio profissional. Portanto, o presente trabalho tem como objetivo identificar as habilidades que 
os psicólogos do SUAS consideram importantes para atuar no contexto de desastres, bem como domínio que esses profissionais possuem sobre 
tais habilidades. Para tanto, utilizaremos o Inventário de Habilidades para atuar no Contexto de desastres, um instrumento produzido a partir de 
uma revisão de documentos nacionais e internacionais que norteiam a atuação do psicólogo em situações de emergências. Foram selecionados 
36 municípios, somando um total de 124 unidades de Centro de Referência em Assistência Social. Os profissionais estão sendo contatados por 
telefone e convidados a responder a um questionário online dividido em quatro partes: (1) dados do participante; (2) inventário de habilidades 
para atuar em contexto de desastres. Os resultados obtidos até o momento demonstram que os psicólogos identificam as 34 habilidades do 
inventário como de alta importância, e profissionais que atuaram pelo menos uma vez em situação de desastre apresentam alto domínio em 
pelo menos 30 habilidades.

Palavras-chaves: desastres naturais, Resposta, Sistema Único de Assistência Social (SU, Intervenção, Transtorno de Estresse Pós-Traumático
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TREINAMENTO DE hABILIDADES TERAPÊUTICAS EM ESTUDANTES DE PSICOLOGIA DO INTERIOR DO MATO GROSSO DO SUL

ViniciuS SantoS Ferreira 1, gaBrieLa Ferreira pinto 1, Letícia pádua queiróZ 1, MarceLa caMargo BeniteZ de aLMeida 1

1 UFMS/CPar - UNivErSidadE FEdEral dE Mato GroSSo do SUl - ParaNaíBa

Resumo

Introdução e Objetivo
Uma classe de habilidades sociais importante para atuação profissional do psicólogo clínico são as Habilidades Terapêuticas (HT). HT são compor-
tamentos do terapeuta que produzem resultados esperados e almejados nos comportamentos do cliente, por meio de manejo de variáveis que 
se fazem presentes na relação terapeuta-cliente no contexto clínico. Porém nem sempre essas HT são diretamente treinadas durante a formação 
acadêmica. dessa forma o objetivo do presente trabalho é descrever a aplicação e os resultados de um Treinamento de Habilidades Terapêuticas 
(THT) em estudantes-estagiários de psicologia de uma universidade do interior do Mato Grosso do Sul.

Métodos
Participaram do estudo seis universitários. O THT aconteceu em sete sessões, sendo essas divididas por encontro semanal com a duração de 
três horas cada. As habilidades treinadas foram: intimidade, empatia, ouvir, apoiar, feedback, elogiar, expressão de sentimentos positivos, fazer 
perguntas, recomendação, reflexão e promoção de independência, confronto, assertividade, lidar com o silêncio, aprovação e reprovação. Os 
estudantes foram avaliados antes e após intervenção por meio do Inventário de Habilidades Sociais e Inventário de Empatia. 

Resultados e Discussão
Os resultados demonstraram que as HS aumentaram seu escore percentil do pré-teste para o pós teste no IHS enquanto que no IE o escore 
percentil praticamente se manteve, considera-se que o THT parece ter sido útil no desenvolvimento de HS gerais, mas não empáticas. 

Palavras-chaves: Habilidades Terapêutica, Treinamento de Habilidades Terapêuticas, Estudantes Universitários, Habilidades Sociais, Análise do 
Comportamento

“MEU fILhO SER hOMOSSEXUAL NÃO é COISA DE DEUS”: UM CASO DE hOMOfOBIA NA CLíNICA COMPORTAMENTAL

LariSSa Façanha de MattoS dourado 1, néLida MartinS de aLMeida 1

1 FaNor-dEvry - FaCUldadE do NordEStE - dEvry BraSil

Resumo

Este relato de experiência aborda um caso de homofobia parental onde analisamos a função do comportamento de uma mãe frente à homosse-
xualidade de seu filho, construído a partir de suas orientações religiosas evangélicas. O estudo foi realizado com base nos 11(onze) atendimentos 
durante o Estágio Especifico I. Vanuza (fictício), 61 anos, viúva, 1 filho (28 anos), 2º casamento há 18 anos. A paciente trouxe inicialmente queixa 
de tristeza profunda, dificuldade de relacionamento familiar e social (déficit de habilidades sociais) e uma preocupação excessiva com a opinião 
social sobre ela e sua família, em especial sobre a homossexualidade, ainda escondida, de seu filho, pois é não suporta os julgamentos da sua 
igreja por punirem este tipo de comportamento. A homofobia refere-se a uma demonstração de comportamentos agressivos de ordem física, 
psicológica ou sexual, envolvendo comportamentos operantes e respostas emocionais, associados ao controle aversivo. Utilizou-se de audiência 
não punitiva, a perspectiva da Terapia Analítica Funcional (FAP), que permitiu fazermos analises funcionais de comportamentos clinicamente 
relevantes (CCR’s) e questionamento socrático sobre as auto-regras ligados à queixa. Por demanda da paciente, foi discutido trechos do filme “A 
Cabana”,ajudando-a a discriminar seu padrão de comportamento julgador. No caso, o preconceito da mãe sofre forte influência do nível cultural 
baseada nas regras aprendidas na igreja como uma agência de controle que classifica o que é “virtuoso” ou “pecaminoso”.Vanuza demonstra 
comportamentos de FUGA/ESQUIVA quando apresentados estímulos considerados aversivos para ela em relação a homossexualidade de seu 
filho e também comportamentos que são reforçados positivamente por receber a atenção do marido e do filho.Tivemos avanços com aumento 
de frequência do comportamento de falar sobre a homossexualidade nas sessões e ainda está sendo atendida com foco em treinar habilidades 
sociais para lidar com situações aversivas.

Palavras-chaves: Homofobia, Cultura, Comportamento, Regras, Religião
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ATENDIMENTO COM ADOLESCENTES: CONTRADIÇÕES ENTRE A DEMANDA E A PRODUÇÃO CIENTífICA EM ANÁLISE DO 
COMPORTAMENTO

Fernanda Loureiro 1, aLine Montagner Marrichi pedroSo 2, natháLia SaBaine cippoLa roncato 3

1 PSiCóloGa - ClíNiCa PartiCUlar PSiColoGia, 2 PSiCóloGa - ClíNiCa PartiCUlar PSiColoGia, 3 CBM - CENtro UNivErSitário Barão dE MaUá

Resumo

A adolescência é um período de grandes transformações a nível biológico, psicológico e social. É o período de transição para a vida adulta e 
requer novos repertórios comportamentais ao indivíduo. Para isso a prática do psicólogo se torna fundamental como instrumento de ajuda 
nesta transição. O presente trabalho teve como objetivo observar a produção científica dentro desse tema na perspectiva da Análise do Compor-
tamento através de uma investigação sistemática da literatura nacional nos últimos dez anos e comparar com as necessidades dos psicólogos 
que atuam com adolescentes. Com isso, o trabalho contou com dois estudos. O Estudo 1 referente à busca sistemática da literatura nacional e 
como resultado foram observados apenas sete artigos contingentes com a seleção de palavras-chave relacionadas ao tema e os objetivos da 
pesquisa. Os principais temas dos artigos foram habilidades sociais, psicoeducação sexual, comportamento verbal e intervenção em psicopato-
logias. O Estudo 2 destinou-se ao levantamento de demandas de 50 psicólogos que trabalhavam com adolescentes através de um questionário 
estruturado veiculado em uma plataforma on-line. Como resultado os participaram alegaram dificuldades na busca de artigos científicos com 
o tema adolescência e uma alta demanda de atendimentos, principalmente em contexto clínico. Algumas hipóteses foram lançadas como ex-
plicações para a dicotomia entre alta demanda e baixa produção científica, como distanciamento dos psicólogos clínicos com a pesquisa, baixa 
procura dos psicólogos por artigos científicos e dificuldades na produção científica em contextos fora do laboratório. Discutiu-se a ideia de que o 
distanciamento entre a teoria e a prática só seria prejudicial para a prática do psicólogo e a produção em ciência da análise do comportamento.

Palavras-chaves: Análise do comportamento, Atendimento clínico, Adolescentes

“SE ALGO NÃO ACONTECE CONfORME PLANEjO, EU fICO COM RAIVA”: UMA INTERVENÇÃO ANALíTICO COMPORTAMENTAL DE UM CASO 
DE INTOLERâNCIA A fRUSTRAÇÃO.

LariSSa Façanha de MattoS dourado 1, nara coSMe Moreira de oLiVeira 1

1 FaNor-dEvry - FaCUldadE do NordEStE - dEvry BraSil

Resumo

durante a terapia, o analista comportamental analisa as contingências que estão presentes na vida do cliente como também considera que 
todo comportamento emitido possui uma função adaptativa e a partir das analises funcionais planeja práticas interventivas. Este estudo busca 
demonstrar através de um relato de experiência as intervenções analítico-comportamentais realizadas dentro de uma clínica psicoterápica em 
um caso que apresenta comportamentos de déficit de habilidades sociais, assertividade e intolerância a frustração.Foram realizadas 12 sessões 
durante o Estágio Específico I na Faculdade Fanor – Devry. Emanuel, 21 anos, solteiro, cursa psicologia,mora com a mãe e o irmão, filho mais ve-
lho. Apresentou queixa de baixa tolerância a frustração. durante as sessões, o cliente trouxe diversos relatos de situações no qual não conseguia 
lidar quando algo não ocorria da forma que ele planejava. A falta de habilidades sociais existia nas suas relações afetivas e na vida acadêmica. 
Percebeu-se, então, que o indivíduo possuía reforçadores que mantinham o seu comportamento por ter reforço imediato,no entanto tinham 
consequências punitivas a longo prazo. nas sessões foram utilizados questionamentos socráticos de modo que o cliente pudesse começar a 
discriminar seu comportamento e identificar as varáveis que o mantinham para assim desenvolver assertividade em lidar com situações de frus-
tração. Buscou-se também evocar o comportamento problema (CCR1) através de simulações de situações de frustrar o cliente para que o mesmo 
discriminasse que precisava respeitar outras possibilidades de visão. O cliente, ainda se encontra em atendimento,mas teve bom envolvimento 
com o processo terapêutico e é possível identificar melhoras na assertividade nas suas relações, conseguindo ter melhor diálogo e discriminar 
as consequências, além de mais autocontrole quando está chateado com determinadas ocasiões, apresentando equilíbrio emocional para con-
versar após refletir a situação. 

Palavras-chaves: Intolerância à frustração, Ciúmes, Agressividade, Treino Habilidades Sociais
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ANÁLISE DO COMPORTAMENTO E TREINAMENTO DE hABILIDADES SOCIAIS: UM ESTUDO DE CASO EM AQUISIÇÃO DE COMPORTAMENTOS 
ASSERTIVOS.

Lorena LaiSSa aLMeida 1, iSaiaS pedro neto 1, LucaS aLVeS Landin 1, heren nepoMuceno coSta paixão 1, caMiLa Mariane 
MartinS aLVeS 1, thiago de oLiVeira pitaLuga 1

1 Faa - FaCUldadE aNhaNGUEra dE aNáPoliS

Resumo

O Treinamento em Habilidades Sociais (THS) consiste em uma ferramenta de aquisição de repertorio comportamental mais assertivo frente aos 
diferentes contextos de interação social. O presente trabalho teve como objetivo apresentar um estudo de caso realizado por alunos de gradu-
ação. As intervenções foram realizadas com uma criança de 8 anos, que apresentava uma serie de comportamentos inadequados relacionados 
a assertividade. A criança relatava passar mal, ter medo e chorava em uma frequência alta. Sempre que se comportava de tal maneira a mesma 
conseguia obter a atenção de seus familiares e alguns alimentos de sua preferência. Foram realizadas 22 sessões de 50 minutos de duração, na 
clínica escola da faculdade, utilizando brincadeiras lúdicas, massa de modelar, desenhos e jogos. Os atendimentos foram realizados em duas 
etapas sendo a primeira em dupla terapêutica e a segunda individual. na primeira etapa foi realizado a avaliação comportamental, e na segun-
da etapa ocorreram as intervenções. Foi realizado um THS com a criança e treino de pais, com o objetivo de potencializar as possibilidades de 
aquisição das respectivas habilidades. Os resultados obtidos foram: 1) a diminuição no relato sobre passar mal; 2) a redução na frequência de 
episódios de choro; 3) diminuição de relatos sobre medo; 4) a aquisição de repertorio comportamental mais assertivo frente às interações so-
ciais. Os dados sobre o estudo foram analisados à partir dos relatórios semanais entregues ao supervisor de clínica e das anotações realizadas 
durante as sessões.

Palavras-chaves: Análise do Comportamento, Assertividade, Treinamento em Habilidades Sociais

COMO O BRINCAR AUXILIA A ANÁLISE fUNCIONAL NA TERAPIA COMPORTAMENTAL INfANTIL

nathaLie cerqueira ciarLini 1,2

1 FaNor-dEvry - FaCUldadE do NordEStE - dEvry BraSil, 2 UFSCar - UNivErSidadE FEdEral dE São CarloS 

Resumo

As especificidades da terapia infantil se iniciam já na avaliação diagnóstica. É necessário variar as fontes de coleta de informações, como entre-
vista com os pais, observação da criança em vários ambientes e dados de outros profissionais. A análise funcional é uma etapa importante, pois 
propiciará a decisão sobre os procedimentos adequados para a intervenção, estabelecendo assim mudanças comportamentais no cliente. A in-
vestigação ora apresentada constitui-se como um estudo de caso que teve como objetivo, trazer à discussão as possibilidades de se fazer análise 
funcional através de atividades lúdicas realizadas em sessões de terapia comportamental infantil, como jogos, bonecos, histórias. O trabalho foi 
realizado com uma menina de 6 anos de idade, os pais estavam em processo de separação. As queixas trazidas pela mãe foram: agressividade, 
ansiedade, problemas de relacionamento. As entrevistas com os pais foram em momentos diferentes. Foram realizadas sessões de observação 
com a criança na escola, no consultório e uma entrevista para obter informações sobre suas preferências e explicar como seria o processo. nas 
sessões seguintes utilizou-se um teatro de fantoches. neste, a terapeuta e a criança construíram os personagens de acordo com a história que 
a criança desenvolvia. Isso propiciou a participação da criança na identificação de suas queixas. Ao contar a história, a criança relatava situações 
cotidianas tornando possível identificar as contingências que mantinham seu comportamento. O teatro de fantoches continuou sendo utilizado 
nas sessões de intervenção, uma vez que a criança pôde treinar aquisição de novos comportamentos como repertório de interação, de uma 
forma lúdica. 

Palavras-chaves: terapia comportamental infantil, análise funcional, brincar, lúdico
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SíNDROME DE TOURETTE: RELATO DE CASO à LUZ DA TERAPIA ANALíTICO-COMPORTAMENTAL

erica piVa VatanaBe 1, JuLia FonSeca 1

1 FaCiMEd - FaCUldadE dE CiêNCiaS BioMédiCaS dE CaCoal

Resumo

A Síndrome de Tourette é um dos transtornos do neurodesenvolvimento caracterizado pela presença de múltiplos tiques motores e vocais. Os 
tiques são persistentes e podem aumentar ou diminuir a frequência. O objetivo deste trabalho é relatar a análise funcional dos comportamentos 
estereotipados (tiques) de um menino de 9 anos atendido na Clínica Escola de Psicologia da FACIMEd. Será apresentado um relato de caso das 
6 sessões de atendimentos gravadas e das entrevistas clínicas realizadas durante o atendimento. A análise dos resultados aponta que os tiques 
acontecem predominantemente em contingências respondentes relacionadas a situações estressantes para a criança, sendo eliciados em maior 
frequência durante interações com a mãe e durante as tarefas escolares. Comportamentos de esquiva para esconder o tique também foram 
percebidos durantes as sessões: esconder o rosto, colocar a mão na boca e prender os lábios. diante de situações relacionadas a descrever con-
tingências que envolvam os tiques, o comportamento de mudar de assunto e não se engajar na conversa também foi recorrente. É importante 
notar que os comportamentos de esquiva foram mais frequentes nos contextos de brincadeira com o pai e durante a sessão de tarefa escolar. 
durante o cruzamento dos dados encontrados nos registros e as entrevistas clínicas realizadas, as atividades escolares e as interações com a 
mãe eram frequentemente pareadas com interações sociais de cunho aversivo durante a rotina da criança. A partir destas análises intervenções 
baseadas em treino de pais, técnicas de controle do estresse e treino de habilidades sociais vêm sendo realizadas durante as sessões.

Palavras-chaves: Síndrome de Tourette, Análise Funcional, Tiques

ANÁLISE DO COMPORTAMENTO DAS POSSíVEIS CONDIÇÕES REfERENTES AO ESTABELECIMENTO E MANUTENÇÃO DE 
RELACIONAMENTOS hOMOAfETIVOS.

thiago de oLiVeira pitaLuga 1,2, geYce LopeS 2, LucaS aLVeS Landin 1, heren nepoMuceno coSta paixão 1, iSaiaS pedro neto 1, 
caMiLa Mariane MartinS aLVeS 1, Lorena LaiSSa de aLMeida 1

1 Faa - FaCUldadE aNhaNGUEra dE aNáPoliS, 2 UEG - UNivErSidadE EStadUal dE GoiáS 

Resumo

O presente estudo propôs investigar possíveis condições relativas ao estabelecimento e a manutenção de relacionamentos homoafetivos. Foi 
realizado estudo clínico com dois clientes que se denominam homossexuais, com a finalidade de investigar o contexto determinante na escolha 
do parceiro, a história individual e as contingências de manutenção da relação. O trabalho foi desenvolvido na clínica escola de psicologia em uma 
faculdade de Anápolis, Goiás. Os participantes apresentaram queixas relevantes as fases presentes em seus relacionamentos. Foram feitas inves-
tigações e intervenções clínicas que objetivaram a compreensão e auxiliar a manutenção do relacionamento. As sessões tiveram durações de 50 
minutos, totalizando aproximadamente 15 sessões. Por meio dos dados colhidos houve a possibilidade de averiguar as características presentes 
na interação entre os clientes. Os resultados mostraram que estes se envolveram com a terapia e trouxeram queixas específicas que permitiram 
a ocorrência das intervenções clinicas, a qual possibilitou que ocorressem mudanças de padrões de repertórios escolhidos pelos participantes. 
As intervenções feitas por meio da análise funcional amparou os clientes para lidar com as situações relacionadas a seus parceiros, mostrando 
assim a eficácia da Análise Clínica do Comportamento.

Palavras-chaves: Homoafetividade, Relacionamento, Estabelecimento, Manutenção, Análise Aplicada do Comportamento.
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TERAPIA PESSOAL NA PERCEPÇÃO DE GRADUANDOS EM PSICOLOGIA

JoSMan raiMundo de SouSa Junior 1, andreZa SantoS Mota da SiLVa 1, dáFine de oLiVeira SoareS 1, aLice oLiVeira Boa Morte 
1, thainá Santiago coSta 1, Karina aLexandrina doS SantoS 1

1 FCS - FaCUldadE da CidadE do Salvador

Resumo

A formação em psicologia traz desafios próprios deste campo de estudo e atuação, dentre as quais se encontra a prática. Para a qual o estudante 
pode encontrar suporte na terapia pessoal. deste modo buscou-se conhecer a percepção dos estudantes de psicologia a respeito da terapia 
pessoal, a partir do levantamento dos estudantes que fazem terapia e da influência da graduação nessa decisão, identificando se a terapia é 
percebida como necessária e como esta percepção se modifica ao longo do tempo. Para tal, realizou-se uma pesquisa de campo de caráter 
exploratório, com estudantes de psicologia em diversas faculdades, a partir de um questionário disponibilizado por meio digital. Foram entre-
vistados 46 estudantes, a partir dos quais pode-se perceber que 63%dos entrevistados não fazem terapia. Entretanto 100% dos que informaram 
não estar em terapia, alegam que pretende iniciá-la posteriormente. Já entre os que fazem terapia 64,71%, declaram que decidiram fazer terapia 
por conta da graduação. Outro dado relevante, é que 76% dos entrevistados se manifestaram aquiescente a assertiva sobre a terapia como um 
contexto frutífero para o desenvolvimento do estudante de psicologia, sendo que entre os que não realizam terapia pessoal este percentual é 
de 93,10%. desta forma foi possível constatar que existe uma dissonância entre o discurso e a prática dos estudantes, pois mesmo concordando 
acerca da importância da terapia muitos ainda não a fazem. Sendo interessante no futuro investigar as possíveis causas que influenciam no fato 
dos estudantes não fazerem a terapia pessoal.

Palavras-chaves: Terapia, Formação, Clínica

DESENVOLVIMENTO DE BEBÊS: ASSOCIAÇÃO COM IDADE MATERNA E NúMEROS DE fILhOS

caroL danieL Montanhaur 1, MaYara croce caMpoS 1, taíS chiodeLLi 1, LuiZ antonio Lourencetti 1, oLga Maria piaZentin 
roLiM rodrigueS 1, Verônica aparecida pereira 1

1 UNESP - UNivErSidadE EStadUal PaUliSta - CaMPUS BaUrU

Resumo

À medida que o bebê cresce aspectos do contexto no qual a criança está inserida se caracterizam como fatores de risco ou de proteção para o seu 
desenvolvimento. Variáveis como idade materna e número de filhos podem exercer influência em áreas específicas do mesmo. O objetivo desse 
estudo foi associar a idade materna e o número de filhos com as áreas de cognição, linguagem, autocuidado, socialização e desenvolvimento 
motor aos seis meses de idade. Participaram 655 díades mãe-bebês com idade média de 26 anos, variando de 14 e 47 anos. Elas tinham entre 
um a quatro filhos (média de 1,5 filhos). Os dados foram coletados entre 2005 a 2016 em um projeto de extensão de uma universidade pública 
paulista. Para a coleta de dados utilizou-se um roteiro de entrevista e o Inventário Portage Operacionalizado. A análise dos dados foi feita com o 
Teste de Spearman. Os dados apontaram para associação negativa e significativa entre idade materna e autocuidado, linguagem , socialização 
e desenvolvimento motor. Com número de filhos observou-se correlação significativa e negativa com linguagem. Os dados indicam que quanto 
mais nova a mãe, maior o desenvolvimento dos bebês em quatro das cinco áreas avaliadas e, quanto menor o número de filhos, maior o de-
sempenho em linguagem. Os dados contrariam a literatura da área para as variáveis estudadas. Todavia, a reflexão sobre práticas educativas 
promotoras de desenvolvimento são bem-vindas para as mães de bebês, independente da sua idade e do número de filhos.

Palavras-chaves: desenvolvimento inantil, idade materna, número de filhos
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ORIENTAÇÃO PROfISSIONAL E ANÁLISE DO COMPORTAMENTO: ESTUDO DE CASO

gioVanna eLeuterio LeVatti 1, Marianne raMoS FeiJó 1

1 UNESP - UNivErSidadE EStadUal PaUliSta - CaMPUS BaUrU

Resumo

O trabalho a ser apresentado, objetiva descrever um processo de Orientação Profissional (OP) no qual a análise do comportamento possibilitou 
o incremento de habilidades sociais do orientando, e uma tomada de decisão sobre sua carreira. Participou da OP um jovem do sexo masculino, 
17 anos, após receber informações pertinentes ao trabalho e à pesquisa a ser realizada, assinou o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido. 
O processo pautou-se nos eixos : autoconhecimento, informações sobre o mercado de trabalho e profissões e tomada de decisão. Contudo, foi 
acordado que outros temas relacionados ao âmbito profissional e pessoal precisavam ser incluídos e desenvolvidos ao longo do processo, de 
acordo com as necessidades que se apresentassem. O treino de habilidades sociais foi proposto, com o objetivo de desenvolver a comunicação 
assertiva, autocontrole e repertório de comportamentos relacionados à tomada de decisão e enfrentamento de dificuldades. Foram discutidos 
aspectos da história de contingências do orientando, a psicóloga se atentou para padrões repetitivos, como a dificuldade de autocontrole diante 
de situações de difícil resolução. Foram utilizadas técnicas como role-playing e reflexão de sentimentos, seguidas de discussões sobre escolhas 
profissionais do orientando, possíveis benefícios e insatisfações provenientes de cada escolha. Ao final, o orientando decidiu abrir uma empresa 
em parceria com um familiar, se dedicando exclusivamente ao negócio, após terminar o colégio. Pode-se considerar que o processo auxiliou o 
cliente a refletir sobre decisões que tomaria, além de tratar sobre temas que envolviam o âmbito pessoal, como critérios de escolha, tomada de 
decisão e comunicação assertiva.

Palavras-chaves: Orientação Profissional, Análise do Comportamento, Habilidades Sociais

TERAPIA POR CONTINGÊNCIAS DE REfORÇAMENTO APLICADA A UM CASO DE ADOLESCENTE INSTITUCIONALIZADO

ana caroLina MeSSiaS 1, ingrid piccoLLo coMparini 2

1 UFSCar - UNivErSidadE FEdEral dE São CarloS, 2 itCr - iNStitUto dE tEraPia Por CoNtiNGêNCiaS dE rEForçaMENto

Resumo

O presente trabalho refere-se aos atendimentos realizados durante um curso de Formação em Terapia Comportamental. Ele consiste na descri-
ção do processo terapêutico realizado ao longo de doze sessões com um adolescente. na época dos atendimentos, dionísio (14) era morador de 
uma instituição que abrigava menores em situação de risco. O menino fora destituído da família, pois sua mãe era alcoolista e havia suspeitas 
de que ela aliciava os filhos à exploração sexual. Dionísio já estava em processo terapêutico há dois anos no mesmo instituto. Embora tenha 
alcançado resultados significativos durante esse processo, o cliente ainda apresentava déficits da classe de resposta de expressar e discrimi-
nar sentimentos e excessos da classe de tatos verbais distorcidos. Portanto, os principais objetivos terapêuticos foram ampliar o repertório 
de expressar e discriminar sentimentos e emitir tatos distorcidos em menor frequência. Para atingir tais objetivos, alguns dos procedimentos 
utilizados pela terapeuta foram: atividades lúdicas, emissão de perguntas e jogos com possível função de estímulos discriminativos para que a) 
o cliente discriminasse seus comportamentos e b) aumentasse a chance de que ele se comportasse de forma mais desejada. Também estavam 
entre os procedimentos a descrição de contingências, a modelagem, a modelação e o reforço diferencial. Os principais resultados observados 
foram uma maior expressão e discriminação de sentimentos, além de tatos distorcidos em menor quantidade. O processo foi interrompido 
devido ao término do curso, mas o cliente foi encaminhado com o objetivo de ampliar os ganhos obtidos em terapia, bem como generalizar tais 
ganhos para seu ambiente natural.

Palavras-chaves: terapia comportamental, contingências de reforçamento, adolescente institucionalizado
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INTERVENÇÃO ANALíTICO-COMPORTAMENTAL EM GRUPO: DESENVOLVENDO hABILIDADES SOCIAIS EM CRIANÇAS

nataLia raMoS BiM 1, edMarcia ManFredin ViLa 1, thaiS conceição SiLVa 1

1 UEl - UNivErSidadE EStadUal dE loNdriNa

Resumo

Parte das queixas infantis para psicoterapia refere-se a comportamentos ditos inadequados socialmente, trazendo consequências aversivas para 
si e para outros. neste sentido, foi proposto um Programa de Intervenção Grupal Infantil (PIGI), embasado na perspectiva Analítico-Comporta-
mental e no Treinamento de Habilidades Sociais (THS), com objetivo de promover a modelagem de comportamentos alternativos às dificuldades 
comportamentais iniciais. Participaram desta intervenção sete crianças de 10 a 13 anos, com déficits no repertório de habilidades sociais, inscri-
tas na lista de espera da Clínica Psicológica da Universidade Estadual de Londrina. O PIGI foi conduzido por duas terapeutas e foi composto por 
sessões individuais, com mães e crianças, para a aplicação de inventários e levantamento de dificuldades interpessoais, seguidas de doze sessões 
semanais grupais, com aproximadamente duas horas de duração e devolutiva final individual para mães A programação das sessões frisou a 
aprendizagem de habilidades sociais relevantes na infância, priorizando a funcionalidade dos comportamentos no contexto de intervenção, no 
ambiente familiar e demais contextos de interação. Cada sessão foi elaborada por meio de vivências, atividades lúdicas, técnicas comportamen-
tais e tarefas de casa. Ao final observaram-se mudanças comportamentais como, aumento da expressividade emocional, respeito e ajuda mútua, 
coesão grupal, aquisição de comportamentos de empatia, de civilidade, além de melhoria na interação com suas respectivas mães. Espera-se que 
essas mudanças comportamentais se mantenham no ambiente natural e sejam valorizadas pelas mães que foram orientadas durante a execu-
ção do programa e ao final para que as crianças tenham acesso a reforçadores positivos e minimize o acesso a eventos aversivos.

Palavras-chaves: Habilidades Sociais Infantis, Psicoeducação, Intervenção em Grupo, Análise do Comportamento

APOIO PSICOLÓGICO COMO UM ESPAÇO DE ACOLhIMENTO NO LUTO

Bruno henrique de SouZa guerra 1, guiLherMe goMeS doS SantoS 1, renata groSSi 1

1 UEl - UNivErSidadE EStadUal dE loNdriNa

Resumo

Prestar assistência ao usuário é uma das prerrogativas do Apoio Psicológico do Serviço de Aconselhamento Genético da Universidade Estadual 
de Londrina (SAG-UEL), utilizando de recursos psicoterapêuticos e psicoeducativos com base nos princípios analíticos-comportamentais. Este 
trabalho apresenta um caso em andamento, de uma mulher com 19 anos, que buscou o serviço, pois seu filho recém nascido veio a óbito por 
malformação no coração, diagnosticada no quarto mês de gestação. durante as seis sessões realizadas apresentou-se em condição de luto, 
com questionamentos relacionados à perda do filho e sentimento de culpa, que envolvia o companheiro, sua sogra e seu pai. Trouxe que na 
gestação passou por acompanhamentos médicos, mas não recebeu esclarecimentos sobre a condição real do filho e as explicações estavam 
relacionadas ao estresse, o que agravou o sentimento de culpa. Os atendimentos tem favorecido uma escuta não punitiva, visando desenvolver 
repertórios de auto conhecimento e expressividade emocional. Como resultado, a cliente passou a expressar sentimentos de saudades e falta 
do filho, proporcionando diálogos a respeito de sua mágoa com o companheiro, sogra e pai sobre a falta de suporte e apoio durante a gravidez, 
sem se esquivar de entrar em contato com seus sentimentos. Como próximo passo, pretende-se incluir informações dos aspectos biológicos e 
médicos da malformação do filho, inclusive uma sessão com o geneticista do SAG-UEL. O apoio psicológico tem sido uma ferramenta valiosa para 
estabelecer uma relação mais comunicativa e empática com o usuário diante da análise e aceitação da vulnerabilidade e finitude da vida humana. 

Palavras-chaves: Serviço de Aconselhamento Genético, Apoio Psicológico, Luto, Recursos Psicoeducativos
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BENEfíCIOS EMOCIONAIS E MNEMÔNICOS DO PROCESSO DE EMAGRECIMENTO APÓS QUATRO MESES DA CB

Marina crStina ZoteSSo 1, FLáVia heLoíSa doS SantoS 1

1 UNESP - UNivErSidadE EStadUal PaUliSta - CaMPUS BaUrU

Resumo

A obesidade possui alta prevalência no Brasil. É fator de risco para demências, doenças cardiovasculares, diabetes, assim como para transtornos 
psiquiátricos. A cirurgia bariátrica é uma alternativa para os casos de obesidade mórbida, pois, inibe a progressão de comorbidades. O objetivo 
deste estudo prospectivo e caso-controle foi avaliar habilidades mnemônicas e sintomas psicopatológicos de 76 indivíduos obesos, em dois 
momentos de emagrecimento (baseline e após quatro meses), sendo divididos em dois grupos de análise: i) Encaminhado à CB (N=40) e ii) 
em acompanhamento multiprofissional (N=36). Foram utilizados quatro instrumentos de análise, Inventário de depressão de Beck; Yale-Brown 
Obsessive-Compulsive Scale, para avaliar aspectos comportameitais e Span de dígitos – ordem direta e inversa e Blocos de Corsi – ordem direta e 
indireta relacionados aos aspectos mnemônicos. Acerca dos resultados, o inventário de depressão, bem como o de TOC, apontou que os pacien-
tes que passaram pela CB tiveram redução dos sintomas avaliados após o intervalo de quatro meses, evidenciando melhoras quando comparado 
aos pacientes que não realizaram a cirurgia. Para a avalição neuropsicológica, ao grupo operado apresentou na 2ª avaliação avanços quanto a 
memória operacional em comparação ao outro grupo (teste Span de dígitos), para o instrumento Blocos de Corsi, não houve efeitos, sendo os 
resultados semelhantes ao da primeira avaliação. A melhora para sintomas depressivos, bem como para memória operacional verbal corrobora 
estudos prévios sobre a CB. Concluiu-se, portanto, que pacientes que realizaram a CB, apresentam melhores resultados para os aspectos emo-
cionais e mnemônicos quando comparados a pacientes com obesidade.

Palavras-chaves: Obesidade, neuropsicologia, Cirurgia Bariátrica

DIfERENÇAS COMPORTAMENTAIS ENTRE RATOS ESPONTANEAMENTE hIPERTENSOS (ShR) E WISTAR kyOTO (Wky): EfEITOS DA RETIRADA 
DE UMA LUZ DE fEEDBACk

BeatriZ paSSoS guiMarãeS 2,1, guiLherMe caiado de caStro popoWicZ 2,1, JuLiana Montenegro BraSiLeiro 1, FáBio LeYSer 
gonçaLVeS 1

1 UNESP - UNivErSidadE EStadUal PaUliSta - CaMPUS BaUrU, 2 USC - UNivErSidadE do SaGrado Coração

Resumo

O TdAH é caracterizado por hiperatividade, impulsividade e desatenção. Pesquisas relacionam alterações na sensibilidade ao reforço e TdAH, 
principalmente uma forte preferência por reforçadores imediatos, em detrimento de reforçadores maiores a longo prazo. Assim, o reforçador 
perde seu valor quando o atraso entre a resposta e o reforçador aumenta. Com isso, apenas sequências curtas de respostas são reforçadas 
aumentando a variabilidade comportamental. A linhagem SHR é um modelo animal de TdAH, principalmente sob o procedimento de esquema 
de reforço múltiplo FI 2min-EXT 5min. nesse protocolo, além da luz da caixa sinalizando o componente FI, há também uma luz-de-feedback con-
sequente à resposta de pressão à barra tanto no componente FI quanto na EXT. O resultado típico indica que a linhagem SHR responde 3 vezes 
mais na EXT e duas vezes mais durante o FI. Uma hipótese para essa diferença é que a luz-de-feedback pode adquirir propriedades de reforçador 
condicionado. O objetivo do presente trabalho é avaliar o impacto da retirada da luz-de-feedback. Foram utilizados 4 ratos, (2 WKY e 2 SHR). 
Utilizou-se o esquema múltiplo FI 2min – EXT 5min conforme o experimento original. Até o momento foram realizadas entre 5 e 9 sessões de FI 
2min – EXT 5 min (Média de respostas das três últimas sessões: SHR=155,0; WKY=85,8). A análise será concluída após três sessões consecutivas 
em que a taxa de resposta varie menos que 10% em cada uma das duas fases (com e sem a luz-de-feedback). Processos FAPESP 2015/12453-5 
e 2016/07077-7

Palavras-chaves: Hiperatividade, Ratos Espontaneamente Hipertensos, TdAH
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TERAPIA DE GRUPO PARA PACIENTES COM DOR CRÔNICA.

Mariana MendeS 1

1 CliNiPaM - ClíNiCa ParaNaENSE dE aSSiStêNCia MédiCa ltda

Resumo

Introdução e Objetivo
Segundo a International Association for the Study of Pain (IASP), a dor é uma experiência sensorial e emocional desagradável, associada a uma 
lesão tecidual real, potencial ou descrita nos termos dessa lesão”. (IASP, 2012). A dor crônica leva o indivíduo a manifestar sintomas como alte-
rações de sono, apetite, libido, irritabilidade, energia, diminuição da capacidade de concentração e restrições na capacidade para as atividades 
familiares, profissionais e sociais. (Kreling, Cruz e Pimenta, 2006). Objetivo: Verificar se a terapia de grupo para pacientes com dor crônica inter-
ferem na diminuição dos níveis de ansiedade e depressão.

Métodos
Os pacientes que participaram do grupo terapêutico da dor fazem tratamento no ambulatório de dor de um plano de saúde de Curitiba/PR. 
Foram realizados 8 encontros semanais, conduzidos por uma Psicóloga. Este estudo mostra os resultados de dois grupos de maneira conjunta, 
sendo que no total participaram 21 mulheres, todas do sexo feminino com idade entre 36 e 75 anos. Foram aplicadas as seguintes escalas: Escala 
Hospitalar de Ansiedade e Depressão (HAD) que possui 14 itens para a avaliação da ansiedade (HAD-A) e depressão (HAD D), em que as classifi-
cações são: Improvável (escores de 0 a 7); Possível (escores de 8 a 11) e Provável (escores de 12 a 21).

Resultados e Discussão
Os resultados mostram uma diminuição significativa nos níveis de ansiedade e depressão das pacientes do estudo, sendo que na avaliação pré e 
pós intervenção houve uma diminuição de 12 para 7 para a classificação no nível provável para ansiedade e de 8 para 3 no mesmo nível para de-
pressão. Castro e Lopes (in Nelfeld e Rangé, 2017) afirmam que cabe ao psicólogo avaliar e acolher o sofrimento do paciente, buscando fortalecer 
sua identidade, autoestima e autonomia, a fim de que este possa redirecionar sua vida para além da dor. Pode-se constatar que tal intervenção 
é capaz de promover diminuição dos níveis de ansiedade e depressão.

Palavras-chaves: dor, crônica, ansiedade, depressão

ANÁLISE DO COMPORTAMENTO NO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL: ATENDIMENTO A ADOLESCENTES USUÁRIOS DE DROGAS

Magna gaBrieLLa Viganó caVaLcanti 1

1 UNESP - UNivErSidadE EStadUal PaUliSta - CaMPUS BaUrU

Resumo

Os Centros de Atenção Psicossocial (CAPS) são unidades da Rede de Proteção Psicossocial substitutiva ao modelo manicomial, cujas modalidades 
de atendimento diferem quanto à demanda e ao público atendido. O objetivo deste relato é apresentar a experiência de uma analista do compor-
tamento num CAPS que presta atenção contínua (24 horas) a crianças e adolescentes com necessidades decorrentes do uso de álcool e drogas. O 
trabalho demanda ações comprometidas com aspectos éticos e legais, além dos aspectos técnicos, considerando a perspectiva interdisciplinar e 
a clínica ampliada na rotina de trabalho. Assim, a atuação do analista do comportamento não se limita ao setting clínico, mas também ao conjun-
to de contingências do ambiente em que ocorrem as interações do adolescente com o serviço. nesse sentido, há planejamento de intervenções 
comportamentais tanto em atendimentos individuais, grupais, familiares, participação em oficinas e atividades recreativas, mas nem sempre 
há manutenção das contingências devido ao caráter multiprofissional do serviço. Em relação às técnicas, além da terapia comportamental que 
objetiva a análise funcional do comportamento de usar drogas, há o grupo de treinamento de habilidades sociais para desenvolvimento de reper-
tório adequado às demandas específicas. Também foi planejado o manejo de contingências para os adolescentes em acolhimento noturno (24h), 
seguindo três princípios: selecionar e monitorar o comportamento desejado, reforçar adequadamente o comportamento e eliminar o reforçador 
quando o comportamento desejado não ocorre. Ainda não foi aplicado pela dificuldade de seleção dos comportamentos-alvo e dos reforçadores, 
devido a questões éticas e estruturais para construção de um modelo adaptável. Assim, a presença do analista do comportamento numa equipe 
de CAPS possibilita a compreensão funcional do comportamento de usar drogas, e permite o desenho de intervenções eficazes que atendam às 
demandas específicas do público que se destina. 

Palavras-chaves: Saúde Mental, drogas, Adolescentes
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TRANSMISSÃO INTERGERACIONAL DOS EfEITOS DA SUPRESSÃO CONDICIONADA EM hUMANOS

paMeLa Fernanda Venancio da SiLVa 1, gaBrieLLe criStina VaZ Franchia 1, Fernanda gutierreZ MagaLhãeS 1

1 UP - UNivErSidadE PoSitivo

Resumo

O modelo animal de supressão condicionada desenvolvido por Estes e Skinner (1941) é considerado um análogo experimental da ansiedade. 
Experimentos de supressão condicionada em humanos foram desenvolvidos, mas nenhum avaliou a transmissão dos efeitos da supressão para 
participantes que não tenham passado pela mesma experiência. O objetivo desta pesquisa foi o de construir um modelo para demonstrar a 
transmissão da supressão condicionada. Primeiramente, 27 participantes leram 40 nomes de cores, impressas em cores diferentes daquelas que 
designavam. O tempo e o número de erros na leitura foram registrados. Os participantes foram divididos em três grupos: experimental, controle 
e ingênuo. Os dois primeiros foram expostos a uma sequência de 15 vídeos de cirurgias e apenas o primeiro foi exposto a um tom no início de 
cada vídeo. na sequência, foram montados três conjuntos, cada um com três participantes de cada grupo. no primeiro, três participantes do gru-
po experimental fizeram um de cada vez a tarefa de ler o nome de cores. Um a um os participantes foram substituídos pelos do grupo controle, 
que um a um foram substituídos pelos do grupo ingênuo. Todos leram os 40 nomes de cores. no segundo, a ordem foi grupo experimental, ingê-
nuo e controle e, no terceiro, grupo ingênuo, controle e experimental. O tempo e número de erros de cada participante foram comparados com 
aqueles medidos anteriormente. O desempenho dos participantes do grupo experimental sugeriu a ocorrência de supressão condicionada. no 
entanto, não foi possível constatar a sua transmissão para os outros grupos. Por outro lado, alguns dados sugeriram a transmissão de respostas 
não ansiógenas para o grupo experimental. 

Palavras-chaves: Ansiedade, Supressão condicionada, Transmissão intergeracional

DIfERENTES ASPECTOS DA ANSIEDADE: UMA LEITURA ANALíTICO-COMPORTAMENTAL.

Leticia LuZ aZeVedo cruZ 1

1 UNiP - UNivErSidadE PaUliSta

Resumo

“Ansiedade”, no senso comum, tornou-se sinônimo para uma série de condições, por exemplo, uma situação de expectativa, espera, ou até mes-
mo, impaciência. O termo acabou ganhando contornos genéricos para explicar fenômenos corriqueiros. Entretanto, na psicologia, o termo “an-
siedade” é utilizado para descrever um dos quadros clínicos mais comuns entre crianças e adultos. Tecnicamente, caracteriza-se ansiedade como 
um conjunto de fenômenos fisiológicos, estados emocionais, alterações na eficiência comportamental, e relatos verbais de estados internos. 
Mais do que sua descrição, a psicologia tem tentado traçar as suas causas. A análise do comportamento, por exemplo, interpreta a ocorrência de 
respostas ansiosas a partir de paradigmas experimentais nos quais algum elemento do ambiente adquire poder de “sinalizar” a proximidade de 
um evento aversivo. Apesar da tentativa de normatizar o fenômeno, a psicologia esbarra no obstáculo da idiossincrasia da ansiedade. Ao passo 
em que se utiliza um mesmo termo, os fenômenos referidos por ele são os mais diversos. O presente projeto estipula como objetivo a identifi-
cação dos eventos privados que são vivenciados pelos sujeitos quando nomeiam uma condição de ansiedade. Para alcançar tal fim, propõe-se 
uma entrevista estruturada através da qual se identifiquem suas: condições deflagradoras, reações fisiológicas e experiências emocionais. A 
presente pesquisa se justifica na medida em que pretende esclarecer um fenômeno de impacto social, e acrescentar dados para elaboração de 
procedimentos adequados que sejam capazes de dar conta da ansiedade enquanto problema de saúde pública. 

Palavras-chaves: Psicologia, Ansiedade, Eventos privados, Análise do Comportamento
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COMPORTAMENTOS INTERATIVOS APRESENTADOS POR BEBÊS DE TRÊS A SEIS MESES AO LONGO DOS TRÊS EPISÓDIOS DO fACE-TO-fACE 
STILL-fACE.

gaBrieLa SeraFiM MicheLin 1, MaiLa aparecida Mota andrade 1, taíS chiodeLLi 1, BárBara caMiLa de caMpoS 1, Verônia 
rodrigueS MangiLi 1, caroLina danieL Montanhaur 1, oLga Maria piaZentin roLiM rodrigueS 1, Veronica aparecida pereira 2
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Resumo

As mães fazem parte do ambiente dos bebês e as interações entre as díades serão responsáveis pelo acesso dos bebês à novas contingências 
reforçadoras. Este estudo comparou os comportamentos interativos de 40 bebês, de três a seis meses, durante interação com a mãe nos três 
episódios do Face-to-Face Still-face (FFSF) procedimento de filmagem com três episódios em que no primeiro e terceiro há a interação mãe- bebê, 
e no segundo a mãe interrompe a interação. Os comportamentos interativos do bebê foram registrados em três classes de comportamentos: 
1) orientação social positiva, 2) orientação social negativa e 3) regulação e comparados nos três episódios Os resultados apontaram diferenças 
significativas nos comportamentos dos bebês ao longo dos três episódios. No primeiro para o segundo episódio os bebês diminuíram significa-
tivamente a frequência dos comportamentos da classe 1 (olhar para o corpo do adulto, sorrir e alcançar o adulto) e aumentaram a emissão de 
comportamentos da classe 2 (emitir vocalizações de protesto, apresentar agitação excessiva) e 3 (exploração visual do ambiente, apertar as mãos 
e tocar objetos). no primeiro para o terceiro episódio os bebês mantiveram as frequências dos comportamentos das classes 1 e 2 e aumentaram 
significativamente a emissão dos comportamentos da classe 3. No segundo para o terceiro episódio, observaram-se diminuições significativas 
nos comportamentos da classe 2 e aumento dos demais. Tem-se então que os bebês foram sensíveis às mudanças na interação com a mãe. Os 
resultados deste estudo podem auxiliar no planejamento de intervenções na medida que indicam os possíveis comportamentos alvo.

Palavras-chaves: Comportamentos interativos infantis, Interação mãe-bebê, desenvolvimento infantil

SAúDE EMOCIONAL MATERNA COMO fATOR DE RISCO PARA O DESENVOLVIMENTO DE BEBÊS 

caroLina MorManno 1, Luana Monteiro de BarroS do naSciMento 1, caroLina danieL Montanhaur 1, taíS chiodeLLi 1, 
BárBara caMiLa caMpoS 1, oLga Maria piaZentin roLiM rodrigueS 1

1 UNESP - UNivErSidadE EStadUal PaUliSta - CaMPUS BaUrU

Resumo

Fatores de risco são variáveis que tendem a aumentar a probabilidade de alterações adversas no curso do desenvolvimento humano. Os in-
dicadores clínicos da saúde emocional materna (estresse, ansiedade e depressão) podem ser considerados fatores de risco. de acordo com a 
literatura, a presença deles pode tornar a mãe menos responsiva, com comportamentos intrusivos, hostis ou, até mesmo com retraimento em 
relação ao bebê, proporcionando um ambiente mais restrito e menos estimulador, prejudicando o seu desenvolvimento. Considerar a influência 
da saúde emocional, a partir desses indicadores clínicos, possibilita intervir para o bem-estar das mães e o desenvolvimento do bebê. Assim, 
objetivou-se descrever e comparar o desenvolvimento de bebês de mães com e sem indicadores clínicos de saúde emocional. Participaram 
22 díades que foram avaliadas no terceiro mês de vida do bebê. A saúde emocional materna foi avaliada por meio da EPdS, PSI e o IdATE e o 
desenvolvimento do bebê com a Escala Bayley de desenvolvimento Infantil. Realizou-se análise estatística descritiva e comparativa com Teste 
t. Os bebês eram de ambos os sexos, nascidos a termo. As mães tinham média de 27 anos, primíparas, estudaram por 11 anos e trabalhavam. 
Das mães, nove possuíam indicadores clínicos de saúde emocional. Não foram observadas diferenças significativas entre os grupos, ainda que 
o grupo sem indicadores tenha obtido maior média no domínio motor. Os resultados obtidos não confirmam os estudos da área, todavia, 
recomenda-se estudos com amostras maiores. 

Palavras-chaves: desenvolvimento infantil , Saúde emocional materna, Indicadores clínicos , Avaliação do desenvolvimento , Bayley 
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NORMAS SOCIAIS E O USO DE DROGAS EM ADOLESCENTES DE UMA INSTITUIÇÃO SOCIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO

JuLiana BiZeto 1, MatheuS YoShiMi ShiBuKaWa 1, aManda Letícia guiMarãeS paeS de aLMeida 1, daiane cenegaLLi prudencio 1, 
Liara rodrigueS de oLiVeira 1, FáBio LeYSer gonçaLVeS 2

1 aNhaNGUEra - aNhaNGUEra EdUCaCioNal, 2 UNESP - UNivErSidadE EStadUal PaUliSta - CaMPUS BaUrU

Resumo

As normas sociais são regras de comportamento habituais que coordenam nossas interações com outros indivíduos. Uma vez que uma ativi-
dade particular pode se estabelecer como uma regra, ela continua em vigor porque preferimos cumprir a regra dada a expectativa que nossos 
pares também a cumpram. Segundo os resultados alcançados, jovens tendem a superestimar grosseiramente o consumo de drogas de seus 
colegas, principalmente em relação às substâncias psicoativas de alto risco. Dessa forma, acredita-se que essa percepção equivocada influencie 
os mesmos a aumentar o consumo dessas substancias e, portanto, um modelo de prevenção ao uso abusivo envolveria trabalhar as percepções 
de expectativas normativas (normas sociais) em torno do consumo. Método: Participantes: 405 jovens de um instituto social de Bauru/SP com 
idades entre 14 até 17 anos e 11 meses. Procedimento: foi distribuída uma folha em branco para cada aluno, dobrada ao meio. do lado esquerdo, 
pedimos para eles contabilizarem qual seu uso nos últimos sete dias as seguintes substâncias: álcool, tabaco, cannabis, cocaína e medicamentos 
em geral e do lado direito, pedimos que pensassem em uma terceira pessoa da sala de aula e contabilizassem o que eles acreditavam que essa 
pessoa havia usado das mesmas substâncias no mesmo período. Resultados e discussão: O consumo de álcool do colega de sala foi hiperesti-
mado em média 3,7 vezes em comparação ao próprio consumo, o de cannabis em 6,4 vezes, o de tabaco em 7,8 vezes, o de cocaína 4,3 vezes, 
enquanto que o de medicamentos foi o único em que o consumo estimado foi equivalente ao pessoal. Portanto, os alunos acreditam que os 
colegas fazem um uso de drogas ilícitas maior que o seu próprio, o que indica que há uma crença que o uso é maior que o real. Assim, programas 
de prevenção ao abuso de drogas além de abordar os riscos do uso e redução de danos têm que abordar essa questão tentando aproximar o 
uso real do estimado.

Palavras-chaves: drogas, normas sociais, Prevenção 

LUTO MATERNO E ÓBITO fETAL: VIVÊNCIAS E INTERVENÇÕES SOB A PERSPECTIVA ANALíTICO-COMPORTAMENTAL 

criStiane de FátiMa carnaVaLe 1, rodrigo rodrigueS da coSta BoaViSta 1

1 UNiP - UNivErSidadE PaUliSta

Resumo

O óbito fetal se caracteriza pela morte do feto a partir da 20ª semana gestacional. A literatura aponta que tal fenômeno, apesar de ser conside-
rado um problema de saúde pública, não tem sido adequadamente abordado. Prova de tal argumento reside no fato de que suas estatísticas, 
quando existem, devem ser analisadas com suspeita. diferentes vertentes da psicologia tentam oferecer explicações e intervenções dirigidas 
àqueles que vivenciam perdas significativas. A observação atenta do comportamento destes indivíduos permitiu a elaboração de teses acerca das 
diferentes “fases do luto”. A literatura aponta que as mães vítimas de óbito fetal parecem estar mais sujeitas à encaminhamentos advindos do 
senso comum do que de profissionais preparados para tratar tais questões. O presente projeto se insere nos esforços para que se identifique a 
contribuição da psicologia no que tange ao fenômeno aqui discutido. Investigar-se-á, se, e quais intervenções foram utilizadas, ainda no contexto 
hospitalar, com mães vítimas de óbito fetal. As participantes, selecionadas a partir de uma comunidade virtual sobre óbito fetal, serão convidadas 
a responder anonimamente, via e-mail, um conjunto  de perguntas que compõem uma entrevista estruturada. As respostas serão analisadas a 
partir de categorias de análise do discurso. A pesquisa se justifica a partir de três grandes argumentos: 1) o projeto se faz relevante na medida 
em que cobre uma lacuna da literatura, 2) pode oferecer uma aproximação do diagnóstico da realidade brasileira, e 3) tem potencial para que se 
discutam procedimentos empíricos mais adequados para um problema de ordem social.

Palavras-chaves: perda gestacional, óbito fetal, luto materno, maternidade, analise do comportamento



PAINÉIS

XXVI Encontro Brasileiro de Psicologia e Medicina 

Comportamental e II Encontro Cultural de 

120

IDADE GESTACIONAL E PESO AO NASCER: INfLUÊNCIAS NO DESENVOLVIMENTO DE BEBÊS NO PRIMEIRO ANO DE VIDA

Luana Monteiro de BarroS do naSciMento 1, BárBara caMiLa caMpoS 1, caroLina danieL Montanhaur 1, caroLina MorManno 
1, LuiZ antonio Lourencetti 1, oLga Maria piaZentin roLiM rodrigueS 1, taíS chiodeLLi 1, Veronica aparecida pereira 2

1 UNESP – UNivErSidadE EStadUal PaUliSta – CaMPUS BaUrU
2 UFGd – UNivErSidadE FEdEral da GraNdE doUradoS

Resumo

Variáveis do bebê, como idade gestacional e peso ao nascer exigem operações estabelecedoras promotoras do seu desenvolvimento. Identificar, 
em prematuros, comportamentos em defasagem, possibilita oferecer orientações pontuais ao pais e/ou outros cuidadores, a partir de interven-
ções precoces eficientes. Nesse estudo pretendeu-se correlacionar a idade gestacional e o peso ao nascer com o desenvolvimento de bebês aos 
três, seis, nove e 12 meses nas áreas de Autocuidado, Cognição, Linguagem, Socialização e desenvolvimento Motor. Participaram do estudo 655 
bebês que tiveram seu desenvolvimento avaliado mensalmente pelo Inventário Portage Operacionalizado em um projeto de extensão, entre 
2005 e 2016. Uma entrevista inicial coletou dados sobre a idade gestacional e o peso ao nascer. Para análise dos dados utilizou-se o coeficiente 
de correlação de Spearman. Os resultados mostram correlações estatisticamente significativas e positivas entre a idade gestacional e peso ao 
nascer com as áreas de socialização, desenvolvimento motor e cognição em todos os meses avaliados. Também observou-se correlações posi-
tivas e significativas entre idade gestacional e autocuidado aos nove meses e com idade gestacional e peso ao nascer com linguagem aos três, 
seis e nove meses. dessa forma, o estudo evidenciou a relação entre maior idade gestacional e peso ao nascer com o melhor desempenho nas 
avaliações de desenvolvimento, corroborando com estudos na área. O nascimento prematuro e o baixo peso ao nascer são fatores de risco para 
o desenvolvimento, o que fortalece a necessidade de intervenção precoce e a implementação de políticas públicas que atendam as necessidades 
desta população.

Palavras-chaves: desenvolvimento infantil, prematuridade, baixo peso, mãe-bebê

ESTRESSE E ANSIEDADE DE ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS DA ÁREA DA SAúDE

LaiZa oLiVeira ViLeLa 2,1, JuLiana da SiLVa MaZoto 1, Karen doMingueS MartinS 1, aLine criStine FernandeS 1

1 FFa - FaCUldadE aNhaNGUEra dE BaUrU, 2 hraC-USP - hoSPital dE rEaBilitação dE aNoMaliaS CraNioFaCiaiS da USP

Resumo

Introdução: Para a Ciência do Comportamento, os sintomas de estresse e ansiedade são produtos das contingências aversivas às quais os indi-
víduos estão expostos por um período persistente, sem possibilidade de fuga ou esquiva de tal situação (zamignani; Banaco, 2005). Estudantes 
universitário, principalmente quando estão finalizando cursos na área da saúde, são expostos a diversas situações aversivas, como a realização 
de estágios em condições insalubres de trabalho, além da necessidade de requerer um repertório comportamental para atender às demandas 
acadêmicas que envolve mais exigências e responsabilidades. Objetivo: este estudo visou avaliar os níveis de estresse e de ansiedade de estudan-
tes universitários do último ano de cursos da área da saúde. Método: foram aplicados o Inventario de Sintomas de Stress para Adultos de LIPP 
– ISSL (Lipp, 2000) e a Escala Beck de Ansiedade - BAI (Beck, 1990) em 95 estudantes concluintes dos cursos de Fisioterapia, Psicologia, Educação 
Física e Enfermagem, de uma Instituição Privada de Ensino Superior do interior paulista. Resultados e discussão: a partir da aplicação do ISSL, 
verificou-se que 88,71% dos participantes apresentavam sintomas significativos de estresse, o que ultrapassa a média da população brasileira, 
que é de 35% (Lipp, 2016). Os resultados da aplicação da BAI apontaram que 22,09% seriam diagnosticados com alguma patologia ansiosa, com 
sintomas de grau moderado a grave. Conclusão: Os sintomas apresentados pela maioria dos participantes deste estudo, que podem causar 
prejuízos no desempenho acadêmica e social dos estudantes, evidenciam a necessidade de serem ofertadas intervenções comportamentais aos 
universitários afim de desenvolverem e ampliarem repertórios de resolução de problemas e habilidades acadêmicas. Para, dessa forma, essa 
população emitir comportamentos que favoreçam a aquisição de consequências reforçadoras positivas, bem como o enfrentamento e a dimi-
nuição de exposição às situações aversivas. 

Palavras-chaves: universitários, estresse, ansiedade
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INTERAÇÃO MÃE-BEBÊ: COMPARAÇÃO COM BEBÊS OUVINTES E COM BEBÊS COM SUSPEITA DE DEfICIÊNCIA AUDITIVA 

Mariana de FreitaS pereira pederro 1, BárBara caMiLa de caMpoS 1, roSicLer Moreno caStanho 2, VaLéria criStina Zane 2, 
Maria de LourdeS Merighi taBaquiM 2, oLga Maria piaZentin roLiM rodrigueS 1

1 UNESP - UNivErSidadE EStadUal PaUliSta - CaMPUS BaUrU, 2 hraC USP/BaUrU - hoSPital dE rEaBilitação dE aNoMaliaS CraNioFaCiaiS

Resumo

A interação mãe-bebê positiva é promotora do desenvolvimento do bebê. Características do bebê podem influenciar tanto o comportamento 
materno como o do bebê, como no caso da possibilidade da presença de deficiência auditiva. Este estudo pretendeu descrever e comparar a 
interação de mães e bebês com suspeita de deficiência auditiva e de mães e bebês ouvintes. As díades foram identificadas na Divisão de Saúde 
Auditiva do Hospital de Reabilitação de Anomalias Craniofaciais, da USP, Bauru e, em um projeto de extensão do Centro de Psicologia Aplicada, 
da UnESP, Bauru. Após o aceite as participantes assinaram o TCLE. Participaram 20 mães e seus bebês de quatro a 12 meses de idade. deles, 
10 tinham suspeita de deficiência auditiva (de qualquer tipo e intensidade) (G1) e, 10 eram bebês ouvintes (G2), pareados por idade. Cada díade 
foi filmada em situação livre durante cinco minutos. Para análise da interação foi utilizado o Sistema de Codificação da Interação Mãe Criança 
Revisado, dividida em episódios de cinco segundos. Os resultados apontaram que os bebês do G2 envolveram-se significativamente mais em 
comportamentos de Aproximação Social Positiva (p=0,007) e menos em comportamentos não interativos (p=0,007) do que os bebês do G1. As 
mães de bebês do G1 apresentaram, em média, mais comportamentos Sensível Positivo e menos comportamentos não Interativos que as mães 
ouvintes, porém as diferenças não foram significativas. Os dados mostram que bebês ouvintes reagem mais aos comportamentos interativos 
maternos, todavia, há um descompasso entre os comportamentos interativos das mães e dos bebês. Provavelmente, a filmagem interferiu na 
qualidade dos comportamentos interativos maternos.

Palavras-chaves: comportamentos interativos de bebês, comportamentos interativos maternos, deficiência auditiva

INTERAÇÃO MÃE-BEBÊ: DESCRIÇÃO DOS COMPORTAMENTOS INTERATIVOS MATERNOS DURANTE O fACE-TO-fACE STILL fACE

MaiLa aparecida Mota andrade 1, gaBrieLa SeraFiM MicheLin 1, taíS chiodeLLi 1, BárBara caMiLa de caMpoS 1, oLga Maria 
piaZentin roLiM rodrigueS 1, caroLina danieL Montanhaur 1, Verônica rodrigueS MangiLi 1, Verônica aparecida pereira 1

1 UNESP - UNivErSidadE EStadUal PaUliSta  - CaMPUS BaUrU

Resumo

A responsividade materna tem sido apontada pela literatura como uma variável que influencia e se relaciona aos comportamentos interativos 
do bebê, promovendo o seu desenvolvimento. Também, as interações mãe-bebê envolvem contingências reforçadoras bidirecionais e influen-
ciam o comportamento de ambos. Este estudo pretendeu descrever e comparar os comportamentos interativos positivos e negativos maternos 
emitidos nos episódios 1 e 3 do Face-to-Face Still-Face (FFSF), instrumento constituído por três episódios de interação, nos quais, no primeiro e 
no terceiro, a mãe interage com o bebê e no segundo, deixa de respondê-lo. Participaram do estudo 40 mães de bebês com idades entre três 
a seis meses (24 meninos e 16 meninas), identificados em três instituições que acompanhavam o desenvolvimento dos bebês na cidade de 
Bauru. Os comportamentos interativos foram filmados utilizando o FFSF com duração de nove minutos de duração. Para análise dos resulta-
dos considerou-se comportamentos maternos de orientação social positiva e de expressão negativa durante os episódios 1 e 3. Os resultados 
apontaram diferenças nos comportamentos de interação social positiva das mães, com destaque para os comportamentos de emitir vocalização 
positiva, no qual houve uma maior emissão durante o episódio 1 e o comportamento de responder prontamente à iniciativa de jogo do bebê, 
em que houve um aumento significativo do episódio 1 para o 3. Em orientação social negativa não foram observadas diferenças na emissão dos 
comportamentos interativos maternos nos episódios 1 e 3. Os resultados podem auxiliar no planejamento de intervenções, na medida em que 
indicam os comportamentos que podem ser estimulados.

Palavras-chaves: comportamentos interativos maternos, interação mãe-bebê, Face-to-Face Still-Face



PAINÉIS

XXVI Encontro Brasileiro de Psicologia e Medicina 

Comportamental e II Encontro Cultural de 

122

COMPARAÇÃO DOS INDICADORES DE SAúDE EMOCIONAL DE MÃES DE BEBÊS COM SUSPEITA DE DEfICIÊNCIA AUDITIVA E BEBÊS OUVINTES 

Mariana de FreitaS pereira pederro 1, Maria Fernanda caZo aLVareZ 1, roSicLer Moreno caStanho 2, VaLéria criStina Zane 2, 
Maria de LourdeS Merighi taBaquiM 2, oLga Maria piaZentin roLiM rodrigueS 1

1 UNESP BaUrU/SP - UNivErSidadE EStadUal PaUliSta - CaMPUS BaUrU, 2 hraC USP/BaUrU - hoSPital dE rEaBilitação dE aNoMaliaS CraNioFa-
CiaiS

Resumo

A saúde emocional materna (estresse, ansiedade e depressão) influencia na interação mãe-bebê e no desenvolvimento infantil. Identificar in-
dicadores de saúde emocional em cuidadores é essencial para proporcionar atendimentos de suporte à criança e familiares. O objetivo deste 
estudo foi descrever e comparar indicadores emocionais maternos de mães ouvintes e bebês com suspeita de deficiência auditiva (G1) e de mães 
e bebês ouvintes (G2). Após o aceite as participantes assinaram o TCLE. Participaram 20 mães e seus bebês de quatro a doze meses de idade, 
sendo 10 díades no G1, oriundos da divisão de Saúde Auditiva do Hospital de Reabilitação de Anomalias Craniofaciais, da USP, Bauru e 10 mães 
no G2, oriundos de um projeto de extensão do Centro de Psicologia Aplicada, da UnESP, Bauru Para avaliar o estresse materno, foi utilizada a 
Escala de Estresse Percebido (PSS), para avaliação da ansiedade, o Inventário de Ansiedade Traço-Estado (IdATE) e o Inventário de depressão 
Beck (BdI) para avaliar a depressão. A análise dos resultados foi realizada de acordo com os respectivos manuais de correção. das mães ouvintes 
até 20% delas apresentaram pelo menos um indicador clínico e, para o G1, até 60% delas o apresentaram. Comparando os grupos, as mães do G2 
apresentaram significativamente menos indicadores para depressão (p=0,035) e ansiedade traço (p=0,042) do que as mães de G1. Os resultados 
indicaram que as mães de bebês em fase de diagnóstico para deficiência auditiva de seus filhos devem ter a saúde emocional monitorada para 
intervenções pontuais que a auxiliem.

Palavras-chaves: ansiedade, deficiência auditiva, depressão, estresse, saúde emocional materna

ESCOLhA E hABILIDADES SOCIAIS 

Maíra riBeiro Magri 1, Bruno Jorge de SouSa 1,2,3, criStiano coeLho 1, aManda Viana doS SantoS 1, horrana aLVeS pinheiro 
1, MarcoS MatiaS da SiLVa 1, JanieL dhiogeniS MartinS FeLix 1, ana Lídia LeaL coSta 1, renato ViníciuS de oLiVeira 1, LuiSa 
FernandeS de SouSa 1, renato Braga BarroSo carVaLho 1

1 PUCGoiaS - PoNtiFíCia UNivErSidadE CatóliCa dE GoiáS, 2 FaSaM - FaCUldadE SUl aMEriCaNa, 3 tjGo - triBUNal dE jUStiça do EStado dE 
GoiáS

Resumo

A avaliação das habilidades sociais tem importância em diversas situações clínicas, ao auxiliar na identificação de diversos déficits compor-
tamentais que envolvam interações sociais. Instrumentos padronizados, como o Inventário de Habilidades Sociais (IHS) tem se mestrado de 
suma importância nesse processo, por basear-se em critérios precisos, contribuindo para o planejamento de intervenções mais direcionadas 
aos comportamentos que apresentam relatos de maior déficit. Considerando que todo comportamento envolve escolha, o presente trabalho 
objetivou comparar os dados obtidos no IHS com uma versão na qual os itens do IHS foram apresentados em pares de escolha. Participaram 32 
estudantes de graduação em psicologia, com idades de 17 a 57 anos (média 24,8, DP = 7,54), sendo 24 do sexo feminino e oito do sexo masculino, 
que responderam às duas versões, com metade dos participantes iniciando por cada uma das versões. na versão de escolha, eram apresenta-
dos 33 pares de alternativas variaram com relação à média populacional, conforme padronização do IHS, de acordo com o sexo. Os dados de 
grupo indicaram não haver efeito de ordem no conjunto das respostas. A versão com escolha, ao contrastar alternativas com respostas e valor 
T semelhantes, possibilitou prever a situação preferida, principalmente para aquelas que envolveram dois contextos nos quais os participantes 
indicaram baixo nível de habilidade no IHS. Os dados sugerem que a identificação das respostas de habilidade social em contextos de escolha 
podem ser um adjuvante à avaliação tradicional realizada com o IHS, mas aponta a necessidade de novos estudos com diferentes populações e 
formas de aplicação.

Palavras-chaves: Escolha, IHS, Avaliação comportamental
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EXTENSÃO DO CONTROLE DE ESTíMULOS E COMPORTAMENTO ALIMENTAR: EXPERIMENTOS EM EQUIVALÊNCIA 

aLine MauéS Ferreira de Figueiredo SeixaS 1, pauLa deBert 1

1 USP - UNivErSidadE dE São PaUlo

Resumo

Estudos tem sido conduzidos utilizando o matching-to-sample (MTS) e o paradigma da equivalência de estímulos para avaliar as relações de 
controle de estímulos complexo envolvidas no comportamento alimentar. Este trabalho objetivou realizar uma revisão de literatura dos estudos 
em equivalência que avaliaram a extensão do controle de estímulos a partir do treino com MTS como um procedimento para a modificação do 
comportamento alimentar. Os achados sobre extensão das funções emotivas de estímulos para bebidas e alimentos podem retratar o controle 
de estímulos aos quais os indivíduos são expostos em propagandas de produtos alimentícios. Alguns estudos encontraram que é possível esta-
belecer controle de preferências alimentares pela formação de classes de equivalência, enquanto outro indica que o controle de estímulos prévio 
à formação dessas classes (e.g. sabor da bebida ou do alimento) pode se sobrepor à formação de novas classes. dos estudos analisados, apenas 
um delineou um procedimento que estabeleceria repertório individual para prevenir e tratar o comer demais, a partir da aplicação de um treino 
de MTS para formar classes de equivalência entre porções de alimento e habilidades para estimar porções. Portanto, propõe-se o investimento 
em pesquisas básicas, aplicadas e translacionais para desenvolver tecnologia comportamental baseada no procedimento de MTS e elaborar 
protocolos visando tratamento do comer demais baseados na formação de classes de estímulos equivalentes.

Palavras-chaves: controle de estímulos, comportamento alimentar, equivalência de estímulos, matching-to-sample

IDENTIfICAÇÃO DAS VARIÁVEIS QUE ACOMETEM PACIENTES COM SíNDROME DE EDWARDS E SEUS fAMILIARES

Bruno henrique de SouZa guerra 1, Bianca Fernanda toLedo 1, guiLherMe goMeS doS SantoS 1, ingrid caVanha gaBrieL 1, 
thaiS conceição da SiLVa 1, renata groSSi 1

1 UEl - UNivErSidadE EStadUal dE loNdriNa

Resumo

Fatores genéticos concebem as causas mais importantes das anomalias congênitas, cujo 20% dos abortos espontâneos são causados pelas tris-
somias. A trissomia do 18 ou Síndrome de Edwards (SE) é a segunda síndrome mais frequente nos seres humanos e com uma elevada taxa de 
mortalidade intra-uterina e pós nascimento, pois acomete todos os sistemas vitais da criança com causa desconhecida. O presente trabalho teve 
como objetivo realizar o levantamento do número de casos com alteração da Síndrome de Edwards acompanhados pelo Serviço de Aconselha-
mento Genético (SAG-UEL) e identificar, através da Análise do Comportamento, as diferentes variáveis que acometem o paciente e sua família. 
Foram tabulados os casos dos período 2008-2017. Os resultados demonstraram que de 897 casos atendidos 9 apresentaram SE, perfazendo 
1% dos casos, todos vindo a óbito pós nascimento. As principais variáveis foram: as características gerais da SE; a ausência de causa específica; 
morte eminente do filho(a), às vezes durante a gestação; a hospitalização do filho(a) e a sua permanência no hospital; a falta de condições finan-
ceiras e de transporte para acompanhar essa hospitalização; a desinformação sobre a SE e as dificuldades para compreender os elementos que 
a caracteriza; déficit comportamental, tanto público como privado, para manejar estas contingências. Observa-se que o paciente/família está 
imerso numa contingência aversiva de longa duração e alta intensidade, exigindo uma variabilidade comportamental que a família não tem, além 
dos subprodutos decorrentes dessa situação que lhe é imposta. Condição a ser considerada para a atuação futura da psicologia junto à família 
acometida pela SE.

Palavras-chaves: Síndrome de Edwards, Serviço de Aconselhamento Genético, Análise do Compotamento, Abortos Espontâneos, Anomalias 
Congênitas
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POLíTICAS PúBLICAS DE SAúDE à SEXUALIDADE DOS IDOSOS: UMA ANÁLISE CATEGÓRICA DE CONCEPÇÕES DE UNIVERSITÁRIOS DE ÁREAS 
DA SAúDE. 

urieL cério Liguori 1, carLa Witter 1

1 USjt - UNivErSidadE São jUdaS tadEU

Resumo

A sexualidade do idoso é um tema a ser pesquisado e compreendido na reflexão sobre a validade funcional de políticas públicas à saúde integral 
no envelhecimento. O objetivo foi analisar categoricamente respostas de estudantes de Psicologia, Fisioterapia e Educação Física (EdF), em per-
guntas abertas sobre concepções acerca do tema para entender o repertório dos futuros profissionais da saúde na promoção de uma vida sexual 
saudável no envelhecimento. Foram elaboradas 19 categorias de análise. A amostra foi composta de 295 estudantes dos cursos: 213 de Psicolo-
gia, 40 de Fisioterapia e 42 de EdF. A idade com prevalência de respostas a respeito do momento em que ocorre a perda do interesse sexual foi 
de 60 anos para os cursos de Fisioterapia (36,36%) e Psicologia (33,93%), e 70 anos (38,46%) para EDF. Prevaleceram justificativas para tal idade 
a partir de “fatores da história de vida” (44,40%), seguido por “fatores de limitação fisiológica” (39,79%). Houve 3,26% de respostas que diferen-
ciam por gênero a perda de interesse sexual. dados analisados mostraram respostas nas quais um marco biológico é responsável pela perda do 
interesse sexual e posterior estigma do idoso assexuado. As diferenciações de gênero revelam a falta de conhecimento, sobretudo para como a 
mulher vive sua sexualidade e seu histórico de punições sociais, que se construíram desde uma época em que saber sobre o próprio corpo era 
considerado tabu. A Análise do Comportamento pode colaborar na compreensão da sexualidade dos idosos por meio da análise funcional da 
tríplice contingência que afeta a vida em sociedade. Os profissionais da saúde poderiam compreender as questões filogenéticas, ontogenéticas e 
culturais que influenciam a sexualidade nessa multideterminada fase de desenvolvimento. Assim, poderia ser feita uma intervenção intergeracio-
nal, na medida em que os jovens profissionais compreenderiam as demandas dos idosos, como aumento de DSTs na população idosa na última 
década, desmistificação de tabus, como da velhice assexuada, aumentando repertórios de compreensão desse fenômeno e, assim, a proposição 
e mudança de políticas públicas ao idoso.

Palavras-chaves: Envelhecimento, Promoção de saúde, Preconceito, Sexualidade

CARACTERIZAÇÃO DE PUBLICAÇÕES NACIONAIS SOBRE ANÁLISE DO COMPORTAMENTO E ADESÃO AO TRATAMENTO

ariane aZeVedo 1, ViVian daianY Braga SiLVa WittMann 1

1 UFMS - UNivErSidadE FEdEral dE Mato GroSSo do SUl

Resumo

A análise do comportamento concebe o indivíduo como um ser ativo, que é responsável pelo seu processo de adoecimento e de tratamento, 
uma vez que o indivíduo age sobre o meio com condições de adquirir e manter comportamentos importantes a sua qualidade de vida, como por 
exemplo, quando adere a um tratamento. Aderir à terapêutica vai além de somente seguir recomendações médicas, sendo o resultado de uma 
complexa conexão de fatores sociais, psicológicos e biológicos. Este estudo tem como objetivo caracterizar os artigos publicados sobre adesão 
ao tratamento, identificando os tipos de intervenção que vem sendo utilizadas e as possíveis lacunas conceituais e metodológicas. Os artigos 
foram coletados em cinco bases de dados, SibiUsp, Scielo, BVS , Pepsic e Google Acadêmico, entre os anos de 2007 a 2017. Somente a produção 
nacional foi coletada, utilizando como palavras chaves: adesão ao tratamento, análise do comportamento. Os artigos foram então analisados a 
partir dos delineamentos de pesquisa empregados, população e classes de comportamento alvo e dados relacionados ao tipo de estudo condu-
zido. A coleta de dados encontrou 20 artigos, sendo 55% sobre intervenção, 40% qualitativos e 5% teórico; o tipo de intervenção mais utilizada 
foi o automonitoramento (54,5%); a patologia mais investigada foi o diabetes Mellitus (47,3%); e o sujeito da pesquisa foi o próprio paciente em 
78,9% dos casos. As estratégias de ensino que são propostas pela Análise do Comportamento demonstraram ser muito eficientes no processo 
de adesão ao tratamento, inclusive se generalizado a comportamentos que não foram alvo das intervenções. 

Palavras-chaves: Análise do comportamento , Adesão , Tratamento
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A POSSIBILIDADE DE AVALIAÇÃO COMPORTAMENTAL DE RISCO PRECOCE DE AUTISMO: ACOMPANhANDO CRIANÇAS DE RISCO DE 7 A 36 
MESES.

João Vitor FernandeS doMingueS 1, pauLa SuZana gioia 1, gioVanna VaLLone paciuLLo 1, Maria LuiZa MeneZeS tenório 1

1 PUCSP - PoNtiFíCia UNivErSidadE CatóliCa dE São PaUlo

Resumo

Muitos estudos confirmam benefícios da intervenção precoce em crianças com o diagnóstico do Transtorno do Espectro Autista (TEA), porém, 
há poucos trabalhos baseados na observação direta longitudinal do comportamento da criança que visam identificar sinais de risco de autismo 
antes dos três anos.Uma população a ser investigada com esse propósito é o irmão de uma criança com autismo pois, de acordo com a literatura, 
há 20% mais chances deste irmão apresentar atipicidade quanto ao seu desenvolvimento neurológico do que irmãos de crianças típicas.Este 
trabalho pretende avaliar um protocolo de acompanhamento precoce de sinais de risco de autismo na população de irmãos, de 7 a 36 meses.
Três crianças participaram e as observações foram realizadas em diferentes momentos para cada uma, abrangendo faixas etárias dos 7 aos 25 
meses.O protocolo, composto por um instrumento de avaliação de desempenho da criança,é baseado na observação trimestral do bebê, no am-
biente natural, durante a realização de tarefas que lhe são pedidas pelo cuidador.As tarefas propostas pretendem evocar comportamentos-alvo 
relacionados à interação e comunicação sociais.Os resultados evidenciaram bom índice de fidedignidade e integridade do procedimento.Sobre 
as crianças, em Er e Ca notaram-se déficits na área de comunicação social.A criança Ca passou a apresentar os comportamentos-alvo avaliados 
nas observações posteriores.Os déficits apresentados no âmbito de comunicação social dessa criança podem ser explicados pela literatura, 
como em Fuerst et.al(2011) e Chawarska et.al(2016), que apontam que irmãos de crianças diagnosticadas com autismo podem apresentar difi-
culdades de comunicação e fala, mesmo estando fora do espectro.Em relação a criança Fe, a área mais afetada correspondeu à Interação Social.A 
literatura da área indica que é fundamental que comportamentos no âmbito da comunicação e da interação sejam apresentados, como contato 
ocular, apego, interação com outras crianças, imitação, fala, capacidade de faz de conta, entre outros.Quando identificado algum déficit, houve o 
encaminhamento à especialistas.nenhuma das crianças completou 36 meses.

Palavras-chaves: Autismo, Protocolo, Avaliação Precoce

AVALIAÇÃO DAS ATITUDES EM ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS DE PARANAíBA NO TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA

danieL SantoS Braga 2, criStiane SiLVeStre de pauLa 3, MarLon BorgeS correia de oLiVeira 1, eLton gean araúJo 1, ana LuiZa 
BoSSoLani MartinS 1

1 UFMS - UNivErSidadE FEdEral dE Mato GroSSo do SUl, 2 UCdB - UNivErSidadE CatóliCa doM BoSCo, 3 MaCkENziE - UNivErSidadE PrESBitE-
riaNa MaCkENziE 

Resumo

O Transtorno do Espectro Autista (TEA) é um distúrbio do neurodesenvolvimento que compromete dois domínios, da comunicação social e o do 
comportamento com uma prevalência significativa na população. É considerado um problema de saúde pública e merece atenção da população 
que pouco conhece a respeito, o que pode levar a atitudes negativas em relação a esses indivíduos e dificultar sua inclusão. Esse estudo objetivou 
identificar as atitudes dos participantes em relação aos TEA. Participaram da pesquisa, 248 universitários que foram submetidos a um questioná-
rio online pré-teste (ATT-AUT) que avalia as dimensões cognitivas, afetivas e comportamentais, em seguida, foi exibido um documentário sobre 
TEA e o mesmo questionário foi aplicado como pós-teste. Os dados foram analisados pelo programa BioEstat 5.3 com diferentes testes estatísti-
cos, de acordo, com os objetivos específicos da pesquisa. De modo geral, os universitários apresentaram atitudes positivas em relação a pessoas 
com TEA, porém, houve diferença significativa nas atitudes públicas menos favoráveis dos participantes em relação a pessoas com TEA de menor 
nível de funcionamento quando comparados aos de alto funcionamento. Não houve mudanças estatisticamente significativas nas atitudes du-
rante o pré e pós-teste na esfera cognitiva. Ainda, 90% dos participantes “nunca” ou “às vezes” tiveram contato com indivíduos com TEA. Já os 
participantes que mantêm contato com mais frequência, responderam que esse se deu no ambiente de trabalho ou durante atividades de lazer. 
O Questionário-ATT-AUT pareceu ser um instrumento adequado para identificar atitudes, enquanto o recurso audiovisual parece insuficiente na 
modificação de atitudes em relação aos TEA. 

Palavras-chaves: Transtorno Espectro Autista, Atitudes, Questionário ATT-AUT
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A INfLUÊNCIA DOS ESTILOS PARENTAIS NO COMPORTAMENTO DE hABILIDADES SOCIAIS DOS fILhOS 

JoYce Maiara de aLMeida 1, ana pauLa LiMa LiSBoa Leopardi 1

1 UNiaNChiEta - CENtro UNivErSitário PadrE aNChiEta

Resumo

Estilos Parentais é definido como um conjunto de condutas educativas utilizadas pelos pais ou responsáveis que têm o objetivo de socializar, 
educar e controlar os comportamentos dos filhos. São classificados os estilos parentais em quatro tipos, sendo eles, autoritativo, autoritário, 
indulgente e negligente. Tais práticas são importantes para o desenvolvimento infantil, dentre eles o repertório de Habilidades Sociais. Habi-
lidades Sociais é o termo utilizado para intitular o conjunto de comportamentos aprendidos que abrange as interações sociais do indivíduo. A 
questão de socialização tem importância para o desenvolvimento da criança e em partes para a saúde mental. As preocupações com desenvol-
vimento infantil referente aos déficits em Habilidades Sociais são consideráveis, pois tais inabilidades podem comprometer fases posteriores 
do ciclo vital, sendo assim, são constructos a serem levados em consideração. Este trabalho visa apresentar os resultados da pesquisa sobre a 
influência dos Estilos Parentais no comportamento de Habilidades Sociais dos filhos, que teve como objetivo verificar a simultaneidade entre os 
dois constructos. Para levantamento de dados foi aplicado os instrumentos: Inventário de Estilos Parentais (IEP) e Escala de habilidades sociais 
e comportamentos problemáticos (SSRS-BR) em 20 pais em uma Universidade do interior de São Paulo e realizado análise correlacional dos 
resultados. Os resultados apresentaram alto escore de repertório de Habilidades Sociais em crianças cujos pais apresentaram percentil elevado 
para Estilos Parentais Positivos. Já os escores onde o repertório de Habilidades Sociais dos filhos são medianos, inferiores ou abaixo da média, os 
estilos parentais apresentam escores medianos ou de risco. Sendo, estilo parental positivo simultâneo ao desenvolvimento de comportamento 
de habilidades sociais dos filhos; e estilo parental negativo simultâneo ao déficit dessas habilidades. 

Palavras-chaves: Habilidades sociais, estilos parentais, influência

A INfLUÊNCIA DA ESCOLARIDADE MATERNA NO DESENVOLVIMENTO DE BEBÊS AOS QUATRO MESES DE IDADE

Maria Fernanda caZo aLVareZ 1, Janine coeLho correa 1, oLga Maria piaZentin roLiM rodrigueS 1, taíS chiodeLLi 1, Luana 
Monteiro de BarroS do naSciMento 1, caroLina danieL Montanhaur 1, BárBara caMiLa de caMpoS 1

1 UNESP - UNivErSidadE EStadUal PaUliSta - CaMPUS BaUrU

Resumo

A escolaridade materna é uma variável que contribui para a interação mãe-bebê e consequentemente traz implicações para o desenvolvimento 
infantil, como observado em pesquisas da área. Esse estudo comparou o desenvolvimento de bebês participantes de um projeto de extensão 
que acompanha o desenvolvimento do bebê durante o primeiro ano de vida. Participaram do estudo 144 díades mãe-bebê identificadas nos 
prontuários de atendimento do projeto e divididas em G1: 73 bebês filhos de mães com ensino fundamental incompleto e G2: 71 bebês filhos de 
mães com ensino superior completo. Os dados do desenvolvimento do bebê, aos quatro meses de idade, foram obtidos a partir da aplicação do 
Inventário Portage Operacionalizado, que prevê protocolos para avaliações do desempenho da criança nas áreas de Socialização, Autocuidado, 
Cognição, Linguagem e desenvolvimento Motor. Os dados sobre a escolaridade materna foram informados pelas mães, durante a entrevista 
inicial, realizada ao iniciar sua participação no projeto de extensão. A partir das análises estatísticas realizadas foi possível perceber que os bebês 
do G1 diferiram significativamente dos bebês do G2 nas áreas de autocuidados, cognição e desenvolvimento motor, sendo que o G1 obteve 
melhores desempenhos nessas áreas, indicando assim que a menor escolaridade da mãe afetou positivamente o desenvolvimento do bebê. As 
mães do G1, em sua maioria, não exerciam atividade remunerada, ao contrário das mães do G2, portanto essas mães podem passar mais tempo 
com os filhos, podendo estimulá-los por mais tempo. Todavia são necessários mais estudos investigando o efeito de outras variáveis socioeco-
nômicas no desenvolvimento infantil.

Palavras-chaves: Bebês, Escolaridade Materna, Autocuidados, desenvolvimento Motor, Cognição
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hÁ PRODUÇÃO NA ANÁLISE DO COMPORTAMENTO QUE DIALOGUE COM OUTROS SABERES PARA UMA PRÁTICA MULTIPROfISSIONAL 
NO CAMPO DA SAúDE?

taLeS chaVeS 1

1 USP - UNivErSidadE dE São PaUlo

Resumo

As políticas públicas de saúde incentivam que os profissionais sejam capazes de uma atuação multiprofissional que consiga ultrapassar as 
barreiras disciplinares, em particular para que atendam uma das principais diretrizes do SUS, a integralidade. As residências multiprofissionais 
foram criadas para fortalecer essas políticas, para que profissionais aprendam a trabalhar em equipe e realizem uma atuação para além da 
prática disciplinar. Muitos teóricos do campo da saúde coletiva usam como base para compreender o trabalho multiprofissional a epistemologia 
da complexidade, que propõe que os diversos saberes não dão conta de um problema complexo, e que assim deve-se reconhecer os limites de 
cada saber, tentar correlacioná-los e não hierarquizá-los. Visto que a saúde é recheada de problemas complexos (filo, onto e culturalmente) de 
difícil definição das variáveis causais assim como da previsão dos efeitos das consequências, compor saberes e intervenções que sejam efetivas, 
suspendendo a disputa teórico-epistemológica, é o melhor caminho para mudanças no comportamento e no ambiente. Assim, analiso se há uma 
divulgação desta produção interdisciplinar nos anais de encontros da ABPMC e de Encontros Nacionais das Residências em Saúde para verificar 
se um saber interdisciplinar no campo da saúde tem sido construído e considerado. nos da ABPMC, entre as diversas modalidades de apresenta-
ção, somente 24 trabalhos em 2010, 23 em 2011, 16 em 2012, 6 em 2013, 8 em 2014 e 11 em 2015 citam expressões como “SUS”, “multiprofissio-
nal” e “interdisciplinar”, e em nenhum destes houve um aprofundamento dos aspectos multiprofissionais da prática (os que citavam, somente o 
faziam para se referir ao campo). Já nos EnRS’s, nenhum trabalho foi encontrado que tivesse relação com a análise do comportamento. Concluo 
que é necessário uma melhor consolidação de um saber interdisciplinar entre AC e outras abordagens e áreas, em particular na saúde coletiva, 
visto que as políticas públicas e a organização do trabalho em saúde demanda tal esforço.

Palavras-chaves: interdisciplinaridade, multiprofissional, SUS, psicologia da saúde, saúde coletiva

A RELAÇÃO ENTRE O PROjETO TERAPÊUTICO SINGULAR E A ANÁLISE/AVALIAÇÃO fUNCIONAL NA ATUAÇÃO DO ANALISTA DO 
COMPORTAMENTO NA ATENÇÃO PRIMÁRIA

Maria VaneSSe andrade 1,2

1 PUC-SP - PoNtiFíCia UNivErSidadE CatóliCa dE São PaUlo, 2 PMG - PrEFEitUra MUNiCiPal dE GUarUlhoS

Resumo

Este estudo teve como objetivo de relacionar o projeto terapêutico singular (PTS) como ferramenta de trabalho do psicólogo na Atenção primá-
ria a Análise/Avaliação funcional(AF), como prática prioritária do analista do comportamento no exercício da clínica. Trata-se de um estudo de 
revisão de literatura que envolveu a busca de artigos, dissertações, teses, livros e capítulos de livros abordando ambos os procedimentos. Como 
critério de triagem, foram selecionados os textos que apresentassem como palavras-chave e/ou título (1) Análise/Avaliação funcional, (2) Projeto 
Terapêutico Singular. A relação entre os temas resultou da organização de três eixos temáticos: (1) pressupostos, conceitos e metodologias para 
construção do PTS e da AF; (2) PTS e AF no contexto do trabalho clínico do psicólogo; e (3) limitações para a prática do PTS e AF nas ações de 
psicologia no âmbito da Atenção Primária. Os estudos analisados mostraram que o PTS é uma estratégia de prática nas ações de saúde, a qual 
precisa ser continuamente incorporada na rotina dos serviços de saúde no âmbito do SUS, pautada no trabalho multidisciplinar, no olhar para 
o usuário como indivíduo único, dotado de uma história de vida também única; na escolha da melhor intervenção; e avaliação do processo. Ao 
passo que a AF é uma importante ferramenta norteadora da prática clínica do analista do comportamento envolvendo entre outros aspectos: a 
identificação das características do cliente, planejamento da intervenção e avaliação dos resultados.

Palavras-chaves: Avaliação Funcional, Atenção Primária, Projeto Terapêutico Singular
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PfANDSySTEM: SISTEMA DE RECICLAGEM DE GARRAfAS NA ALEMANhA

natháLia SiLVa Sena 1, Mariana aLVeS diniZ 1, aLdeMar Ferreira da coSta 1

1 UFC - UNivErSidadE FEdEral do CEará

Resumo

Pfandsystem é um sistema de troca de garrafas recicláveis por dinheiro desenvolvido na Alemanha para evitar o descarte inadequado de resí-
duos sólidos. Esse sistema pode ser analisado, em uma ótica analítico-comportamental, como um exemplo de metacontingência, em primeiro 
lugar devido ao tempo em que a prática se mantém e, em segundo, às contingências entrelaçadas presentes na situação. Ademais, é possível 
observar um produto agregado resultante, que preserva essa prática cultural. O presente trabalho busca refletir através de pesquisas e leituras 
de artigos acadêmicos sobre metacontingência e revisão de notícias que veiculam informações sobre a temática estudada, como tem se desen-
volvido essa prática cultural através dos anos. Foram usados quadros e figuras para demonstrar e analisar, a partir do referencial da análise do 
comportamento, os entrelaçamentos dos principais envolvidos na manutenção da mesma, e para tanto, utilizamos da análise funcional como 
recurso explicativo. Chegou-se à conclusão que o produto agregado, principal responsável pela manutenção e continuidade da prática, é o lucro 
financeiro comum a todos os sujeitos que se comportam dentro dessa contingência. 

Palavras-chaves: Metacontingência, Análise Funcional, Prática Cultural, Reciclagem, Pfandsystem

APLICAÇÃO DE TESTE EM SONDA PARA AVALIAR RELAÇÕES DE SINGULARIDADE EM RATOS

MireLa LouiSe aLVeS 2, FáBio LeYSer gonçaLVeS 1

1 UNESP - UNivErSidadE EStadUal PaUliSta - CaMPUS BaUrU, 2 USP - UNivErSidadE dE São PaUlo

Resumo

Resultados obtidos em experimentos anteriores utilizando estímulos olfativos com ratos mostraram uma maior facilidade na aprendizagem de 
relações de singularidade do que de identidade generalizada. Porém, a aplicação de testes em sessões separadas gerou dificuldades na avaliação 
da generalização, como a interrupção do responder em testes em extinção e a discriminação entre as sessões de treino e teste tanto em extinção 
quanto com reforço indiferenciado. O objetivo deste trabalho foi avaliar a aplicação de testes em sondas em um procedimento de matching de 
singularidade. Utilizou-se um procedimento de matching-to-sample com treino sucessivo de três pares de estímulos olfativos. A resposta exigida 
foi cavar em um pote com areia à qual era adicionada essência. A consequência apresentada para as respostas corretas foi uma pelota de açúcar. 
Ao final do treino de cada par, aplicou-se duas sessões de teste de generalização em sondas em extinção. Dois ratos passaram pelo experimento. 
O sujeito S1 demonstrou generalização após o treino de um par de estímulos (7 sessões no total; 11 acertos em 12 sondas no último teste). O 
sujeito S2 demonstrou generalização após o treino de dois pares (18 sessões no total; 10 acertos em 12 sondas no último teste), porém, também 
apresentou indícios de discriminação entre as sessões de treino e teste, queda de desempenho de linha de base e pequena interrupção no 
responder nas sondas. Os resultados indicam que a utilização de sondas em extinção ainda permite a demonstração da generalização, mas não 
elimina os problemas citados anteriormente.

Palavras-chaves: singularidade, matching-to-sample, estímulo olfativo, rato, discriminação condicional
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EfEITOS DA MANIPULAÇÃO DE ATRASO E INTERVALO ENTRE TENTATIVAS SOBRE A MANUTENÇÃO DE DESEMPENhO NO PAREAMENTO 
AO MODELO COM ATRASO EM CRIANÇAS DA REGIÃO METROPOLITANA DE BELéM E CRIANÇAS DE COMUNIDADES RIBEIRINhAS DO 
ESTADO DO PARÁ.

Leandro auguSto de aLMeida coSta 1, taMYreS roBerta coLareS LeaL 1, ana Leda de Faria Brino 1

1 UFPa - UNivErSidadE FEdEral do Pará

Resumo

Introdução e Objetivo
A presente pesquisa apresenta como objetivo o aprimoramento de um procedimento que possibilite o mapeamento da função executiva memó-
ria de curto prazo, que independa o máximo possível de instruções verbais.

Métodos
Foram convidadas para participar crianças de 5 a 13 anos da região metropolitana de Belém. Utilizou-se o Pareamento ao Modelo com Atraso 
(DMTS), diversificando valores de tempo de atraso e intervalo entre tentativas (IET), relações atraso-conjunto de estímulos e tipos de conjuntos 
de estímulos nas tentativas, com o objetivo de mapear os parâmetros do procedimento que sejam capazes de favorecer o desempenho. Os 
estímulos usados tinham o objetivo de desfavorecer que respostas de nomeação ao modelo pudessem controlar as escolhas. Cada tentativa da 
tarefa iniciava com a apresentação de um estímulo modelo; após uma resposta de toque ao modelo, o estímulo era removido e seguido de um 
atraso (mínimo de 1 s), após o qual eram apresentados três estímulos de comparação. A resposta ao estímulo de comparação idêntico ao modelo 
era reforçada e seguida pelo IET, e as respostas incorretas eram seguidas apenas pelo IET. Era requerido que os participantes desempenhassem 
100% no treino de linha de base, com atraso 1 s e IET 6 s, para passar para as sessões de teste. Cada sessão de teste era composta por nove ten-
tativas, cada uma com um diferente valor de atraso, de 1 s, 3 s, 6 s, 12 s, 15 s, 25 s e 30 s. Cada participante fazia três sessões com atrasos mistos, 
utilizando um valor de IET fixo (6 s, 15 s ou 30 s), que tinham a ordem de apresentação variada entre grupos de participantes.

Resultados e Discussão
Os participantes apresentaram melhor desempenho nos atrasos mais longos, embora tenham, em geral, apresentado variação não muito ampla 
nas porcentagens de acertos, 79% e 92%. Além disso, o IET mais longo parece ter favorecido o desempenho em todos os atrasos, produzindo 
desempenhos sempre acima de 80% de acertos. O procedimento pareceu ser efetivo também em apontar tipos de estímulos que favorecem a 
avaliação da função de memória com interferência mínima do repertório verbal do participante.

Palavras-chaves: memória de curto prazo, pareamento ao modelo com atraso, crianças

AQUISIÇÃO DE NOVOS OPERANTES VERBAIS: fORMAÇÃO DE NOVOS TATOS EM CRIANÇAS DO DESENVOLVIMENTO TíPICO E ATíPICO

Fernanda MaFort 1, MarcoS roBerto garcia 1

1 PUCPr - PoNtiFíCia UNivErSidadE CatóliCa do ParaNá

Resumo

Introdução e Objetivo
A relação verbal é um fenômeno humano estudado por Skinner em forma de operantes, que enfatiza as variáveis de controle, o que torna a 
manipulação deste comportamento viável. Este trabalho tem o objetivo de manipular variáveis do operante tato e verificar o efeito em crianças 
com desenvolvimento típico e atípico. 

Métodos
A pesquisa foi realizada com 4 crianças, com idade de 8 anos, apresentando características de desenvolvimento típico e com diagnóstico de 
autismo. As crianças foram submetidas a treinos e testes de equivalências e formação de anagramas. Os estímulos foram divididos em três 
conjuntos: Conjunto A - palavras ditadas, Conjunto B – figuras e Conjunto C – palavras monossilábicas. As atividades foram: Nomeação e treino 
de matching de identidade; Treino AB e AC; Teste CD; Teste CB e Anagrama. Para formar a palavra da figura nova, os participantes utilizariam as 
silabas das figuras já treinadas.

Resultados e Discussão
O resultado (crianças típicas) nos treinos AB e AC; nos testes e na nomeação dos estímulos, alcançaram 100% de acertos. na última fase - anagra-
ma, as crianças formaram, diante dos novos estímulos, novas palavras. As crianças com desenvolvimento atípico passaram pelas mesmas etapas 
e obtiveram resultados semelhantes ao dos participantes típicos. Em todos os treinos alcançaram 100% de acertos e nos testes de nomeação, 
responderam de acordo com cada imagem, porém os dois participantes apresentavam comportamentos distratores “questionavam” ao realiza-
rem o teste (ausência de palmas dos treinos), e se distraia com o mouse, durante o treino, durando aproximadamente 20 segundos pegando e 
olhando o objeto. Pesquisas na área com autistas apresentam resultados diferentes da presente pesquisa. Uma variável importante foi que os 
participantes diagnosticados com autismo, estavam em tratamento e eram verbais. Esta variável passa a ser importante para discussões na área 
de autismo e para a área de equivalência de estímulos.

Palavras-chaves: Aquisiçao, desenvolvimento atípico, Operante verbal, Tato
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RESSURGÊNCIA PARTE I: ALOCAÇÃO DE RESPOSTAS ASSIMéTRICAS COMO EfEITO DA DENSIDADE DE REfORÇADORES

Bruna nerY roSa 1, pedro henrique carVaLho 1, LoriSMario erneSto SiMonaSSi 1, Márcio de queiroZ Barreto 1, thaíSSa neVeS 
reZende ponteS 1, Yara LiMa de pauLo 1, ítaLo rodrigueS de FreitaS MendeS 1, João LucaS BernardY cardoSo 1, SoFia nuneS 
Ferreira 1

1 PUC Go - PoNtiFíCia UNivErSidadE CatóliCa dE GoiáS

Resumo

Ressurgência comportamental é definida como a reemissão de respostas previamente reforçadas diante da extinção de respostas alternativas, 
se satisfeitas certas condições (Epstein, 1983, 1985). O presente experimento foi dividido em duas partes, respectivo aos objetivos, e examinou se: 
(1) ressurgência ocorre com classes de respostas assimétricas; e se (2) mais respostas de ressurgência ocorrem no operando onde houve maior 
densidade de reforçadores. Três ratos foram treinados sob esquema de intervalo variável de 75 segundos a emitirem respostas de subir ao bloco 
(R1) e de pressão à barra (R2). Eles foram submetidos a um procedimento de quatro fases: 1 (linha de base), 2 (reforçamento), 3 (eliminação) e 
4 (ressurgência). Fase 1 observou-se as unidades de medida a fim de comparar com a última fase do procedimento; Fase 2 treinou-se subir ao 
bloco; Fase 3 treinou-se pressão à barra e fez-se sucessivamente extinção da R1 e; Fase 4 fez-se extinção das duas classes previamente treinadas. 
Este procedimento foi replicado sistematicamente entre os sujeitos manipulando a densidade de reforçadores durante a Fase 2, sendo maior em 
relação a Fase 3. Ressurgência foi definida como a ocorrência da R1 e o tempo alocado sobre o bloco. Os dados analisados foram baseados na 
fase 1 e 4 de ambas as partes, fazendo-se uma comparação direta. Para todos os sujeitos observou-se ressurgência e o aumento da frequência 
junto da densidade de reforçadores. Em resposta ao primeiro objetivo o Sujeito 1 emitiu de 3 respostas na linha de base para 20 na fase de 
ressurgência, aumentando 10,25 vezes a permanência no bloco; sujeito 2: de 1 para 39 e 6,07 vezes a duração e; sujeito 3: de 29 para 123 com 
aumento de 5,68 vezes na permanência. Para a segunda parte, observou-se um aumento de 4 respostas na fase de ressurgência da segunda 
parte em relação da primeira para o sujeito 1; 25 respostas para o sujeito 2 e; 13 respostas para o sujeito 3.

Palavras-chaves: Análise Experimental do Comportamento, Ressurgência Comportamental, Respostas Assimétricas 

REPLICAÇÃO DE EXPERIMENTO DE VARIABILIDADE COMPORTAMENTAL EM jOGO COMERCIAL: UMA ALTERNATIVA METODOLÓGICA.

ana terra pireS de MoraeS 1, Marina Morena Maia 1, KaoMa de KáSSia MarçaL aLeixo 1, MateuS rodoLpho pereS FariaS 1, 
LariSSa FerraZ SaBino 1, oSVaLdo SoareS de araúJo Júnior 1, hernando BorgeS neVeS FiLho 2

1 UFG - UNivErSidadE FEdEral dE GoiáS, 2 PUC-Go - PoNtiFíCia UNivErSidadE CatóliCa dE GoiáS

Resumo

O presente trabalho descreve uma replicação do experimento de Pryor et. al (1969) sobre o treinamento para comportamento novo, em um 
procedimento de variabilidade comportamental aprendida. O estudo original foi realizado com golfinhos, e aqui foi replicado com humanos. A 
replicação foi realizada em um jogo digital comercial, Portal 2, da empresa Valve. O trabalho é parte de um esforço coletivo que envolve a repli-
cação de diversos experimentos clássicos da Psicologia na mesma plataforma. Foram recriadas as condições de teste o mais similares possíveis, 
utilizando da ferramenta de criação de níveis do jogo escolhido. Assim como no estudo original, os experimentadores elencaram um número de 
comportamentos distintos, realizados dentro de jogo, para analisar. Cada um dos 5 sujeitos experimentais foi colocado em uma sala onde pas-
savam por 5 minutos de livre exploração para se verificar o repertório base, até que o experimentador ensinava três comportamentos que não 
tinham sido apresentados até então (via modelo ou regra), e por fim, passaram para 10 minutos de teste, onde eram reforçados a cada primeira 
instância de um novo comportamento. Os dados apontam uma replicação parcial dos resultados originais, incluindo uma pequena tendência 
de exaurir o repertório estabelecido antes de gerar novos comportamentos. Fatores adicionais analisados foram: a experiência do sujeito com o 
jogo (que foi verificada mediante um questionário), a criação de regras por parte dos sujeitos. Assim, o trabalho é uma oportunidade de discutir 
as possibilidades de replicação em jogos digitais, design de um experimentos nesta plataforma, e suas possíveis aplicações didáticas.

Palavras-chaves: Variabilidade, Replicação, Jogos, Tecnologia
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RESTRIÇÃO ALIMENTAR E COMPORTAMENTO DE ESCOLhA DE MAChOS E fÊMEAS SPRAGUE-DAWLEy (RATTUS NORVEGICUS)

Sara taMiriS ciriLo 1, Fernando Sérgio ZucoLoto 1, andréia SchMidt 1

1 USP - UNivErSidadE dE São PaUlo

Resumo

Apesar da literatura apresentar dados sobre a influência da restrição alimentar e do sexo do animal em tarefas de aprendizagem, é importante 
aprofundar a investigação desses aspectos em tarefas de escolha. O objetivo desta pesquisa foi comparar o desempenho de ratos (machos e 
fêmeas) com história de restrição alimentar e ratos controle (alimentação ad libitum), em uma tarefa de escolha em um labirinto, em que alter-
nativas variavam em relação ao atraso para ter acesso à comida e à quantidade de comida disponível. 24 ratos Sprague-dawley (12 machos), 
foram divididos em grupos Controle (C - dieta ad lib.), e Restrição (R- 80% da dieta do C). Aos 70 dias de idade, os grupos foram subdivididos: 
metade do Grupo C passou a ter sua dieta restrita (Grupo CR – 80%), e a outra metade permaneceu com dieta ad lib (Grupo CC – 100%). A mes-
ma manipulação foi feita no Grupo R, (Grupos RC – 100% e RR – 80%). Foram realizadas 10 sessões de 16 tentativas de escolha forçada, oito no 
braço direito, com seis pelotas de ração disponíveis após 15s, e oito no braço esquerdo, com 3 pelotas disponíveis sem atraso. na etapa seguinte 
conduziu-se 45 sessões com 30 tentativas (10 forçadas e 20 livres). Os animais de todos os grupos apresentaram preferência pela alternativa com 
menor número de pelotas sem atraso, independente do sexo ou da dieta. Verificou-se que o grupo RR apresentou latências médias de escolha 
significativamente inferiores às do grupo CC e um estabelecimento mais rápido de preferência pela alternativa SS que o grupo CC. As fêmeas 
apresentaram latências de escolha menores que machos em todos os grupos, e porcentagens de escolha por SS maiores que os machos, ainda 
que essas diferenças não tenham sido estatisticamente significativas. Os resultados são discutidos em termos da influência da dieta e da quanti-
dade de alimento disponível em cada alternativa das funções desempenhadas por machos e fêmeas na natureza, de um ponto de vista evolutivo.

Palavras-chaves: Comportamento de escolha, diferença entre machos e fêmeas, Ratos, Restrição alimentar

RESSURGÊNCIA PARTE II: INDUÇÃO EM ESCOLhA ASSIMéTRICA COMO EfEITO DE REfORÇADORES INDEPENDENTES DE RESPOSTAS

Bruna nerY roSa 1, pedro henrique carVaLho 1, LoriSMario erneSto SiMonaSSi 1, Márcio de queiroZ Barreto 1, thaíSSa 
neVeS reZende ponteS 1, Yara LiMa de pauLo 1, ítaLo rodrigueS de FreitaS MendeS 1, João LucaS BernardY cardoSo 1, SoFia 
nuneS Ferreira 1

1 PUC Go - PoNtiFíCia UNivErSidadE CatóliCa dE GoiáS

Resumo

Indução é o processo que dirige a atividade de eventos filogeneticamante importantes (Baum, 2012). Dividiu-se o estudo em duas partes, respec-
tivo aos objetivos e examinou se: 1. Ocorre menos respostas de ressurgência no operando onde houve menor densidade de reforçadores e se; 
2. Reforçadores independentes de respostas induzem essas classes previamente treinadas. Três ratos foram treinados sob esquema de intervalo 
variável de 75s a emitirem respostas de subir ao bloco (R1) e de pressão à barra (R2): submetidos a um procedimento de cinco fases: 1 (linha de 
base), 2 (reforçamento), 3 (eliminação), 4 (ressurgência) e 5 (indução). Na Fase 1 observou-se as medidas a fim de comparar com a última fase do 
delineamento; na Fase 2 treinou-se a R1; na Fase 3 extinguiu-se a R1, simultaneamente com o reforçamento da R2; na Fase 4 fez-se a extinção da 
R1 e R2 e; na Fase 5 liberou-se reforçadores independente de respostas sob esquema de tempo fixo de 300s. Este procedimento de 5 fases foi 
replicado sistematicamente com os sujeitos, manipulando a densidade de reforçadores durante a Fase 2. As unidades de medidas analisadas fo-
ram: 1. Indução (medido pela frequência simples) e; 2. Latência (tempo de reação até a primeira emissão da R1 e/ou da R2). Analisou-se os dados 
da fase 1, 4 e 5 de ambas as partes. Para todos os sujeitos observou-se a diminuição da frequência em função da densidade de reforçadores e 
induziu-se com frequência significativamente maior a R2. Em resposta ao primeiro objetivo observou-se uma diminuição de 2 respostas na fase 
de ressurgência da primeira parte em relação a segunda para o sujeito 1; 9 respostas para o suj. 2 e; 61 respostas para o suj. 3. Respondendo 
ao segundo objetivo observou-se 24 respostas de ressurgência e 140 de eliminação do suj. 1, com diferença entre 89s da latência da primeira 
resposta, da barra ao bloco; 1 de ressurgência e 127 de eliminação do suj. 2, com 95s de diferença, da barra ao bloco e; 53 e 102 do suj. 3, com 
1 segundo de diferença, emitido também primeiro na barra. Concluiu-se que a inversão dos treinos é necessária para eliminar o efeito proximal 
da história de reforçamento.

Palavras-chaves: Análise Experimental do Comportamento, Ressurgência Comportamental, Indução
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UMA INEVITABILIDADE DA VIDA: A MORTE E OS OPERANTES PRIVADOS EMITIDOS PELOS INDIVíDUOS COM RELAÇÃO à SUA fINITUDE.

giSLene SiLVa Maia 1, LucaS aLVeS Landin 1, thiago de oLiVeira pitaLuga 1, heren nepoMuceno coSta paixão 1, iSaiaS pedro 
neto 1, Lorena LaiSSa de aLMeida 1, caMiLa Mariane MartinS aLVeS 1

1 Faa - FaCUldadE aNhaNGUEra dE aNáPoliS

Resumo

A morte é um assunto evitado pela maioria das pessoas, entretanto é algo do qual nenhum ser humano pode fugir. O que diferencia o ser hu-
mano das outras espécies animais é a descrição verbal que o mesmo emiti sobre sua própria finitude. No presente trabalho tem-se isso como 
premissa básica, assim se busca apontar como a morte foi e é analisada pelo ser humano nos últimos anos e apontar que operantes privados 
podem ser emitidos a partir da descrição da probabilidade de sua finitude. Para tanto foi necessário fazer também uma definição do que são 
os operantes privados segundo a Análise do Comportamento. Levando-se em conta que não possuem muitos estudos com base na Análise do 
Comportamento sobre o tema, e que a maioria dos estudos em psicologia estão voltados para o luto e não para o comportamento cônscio que 
o homem tem de sua própria finitude. Buscou-se levantar estudos que falam de morte e de operantes privados e fazer uma correlação entre 
ambos. O método utilizado foi exploratório, de revisão bibliográfica, a coleta de dados dos artigos foi realizada na base de dados Scielo. Os 
resultados mostraram 18 artigos publicados, sendo 1 relacionado com a Análise do Comportamento, sendo direcionado para as intervenções 
referentes ao luto, 11 artigos falam sobre conceito de morte e percepção durante a história, 6 artigos relacionam eventos e operantes privados e 
Análise do Comportamento. Fica como sugestão a ideia de realização de pesquisas referentes ao tema, visto que foi encontrado pouco material. 

Palavras-chaves: Análise do Comportamento, Finitude, Morte, Operantes Privados

MICROEXPRESSÕES fACIAIS: UM ESTUDO SOBRE A INCIDÊNCIA DE NOjO E DESPREZO fRENTE à INSATISfAÇÃO CONjUGAL

tariane FrancieLe BaStoS pereira FLoriano 1, rui MateuS JoaquiM 2, taYná Maiara piLLa rodrigueS 2, LaiZa de oLiVeira ViLeLa 
2, angeLa Maria da SiLVa MuniZ Brandino 3

1 UNESP - UNivErSidadE EStadUal PaUliSta - CaMPUS BaUrU, 2 USP - UNivErSidadE dE São PaUlo, 3 aNhaNGUEra - FaCUldadE aNhaNGUEra 
EdUCaCioNal dE BaUrU

Resumo

Introdução: Pesquisas têm demonstrado que casais insatisfeitos no relacionamento conjugal comumente manifestam microexpressões faciais 
de desprezo nas interações, o que pode ser definido com base na teoria cognitivo-comportamental como uma resposta emocional oriunda da 
influência do pensamento, levando-se em conta que mudanças no comportamento influenciam pensamentos e sentimentos e estes, por sua 
vez, podem alterar o ambiente. Tal modelo, neste caso, apresenta-se como um tripé capaz de auxiliar na compreensão dos problemas conjugais. 
Assim, com base no estudo da cognição e da fisiologia, pesquisadores anteviram, por meio de estudos longitudinais, a taxa de divórcios com 
precisão de até 94%. Objetivo: Investigar se a ocorrência de microexpressões faciais de nojo e desprezo em mulheres casadas associam-se à 
insatisfação conjugal. Método: Trata-se de um estudo experimental descritivo, que avaliou, por meio de entrevistas filmadas, a frequência das 
expressões faciais de nojo e desprezo em 20 mulheres no primeiro relacionamento marital. A análise dos dados foi realizada com base no Fa-
cial Action Coding System e a satisfação conjugal aferida por meio do Golombok Rust Inventory of Marital State. Resultados: Os achados deste 
trabalho evidenciam maior frequência de expressões faciais de nojo ou desprezo em mulheres com satisfação conjugal abaixo da média, corro-
borando com os dados da literatura.

Palavras-chaves: comportamento não verbal, casamento, desprezo, nojo
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O SORRISO NA fALA E AS DIfERENTES SIGNIfICAÇÕES EM hOMENS E MULhERES: UM ESTUDO DE REVISÃO

tariane FrancieLe BaStoS pereira FLoriano 1, Sandro caraMaSchi 1

1 UNESP - UNivErSidadE EStadUal PaUliSta - CaMPUS BaUrU

Resumo

Estudos mostram diferenciações consistentes no comportamento não verbal de homens e mulheres nas mais diversas áreas. nesta perspectiva, 
pesquisas sobre expressividade facial denotam que o sorriso seja umas das expressões mais complexas, tendo em vista que pode ser manifesto 
pelos mais variados estados emocionais. Para a teoria cognitivo-comportamental, emoções, embora sejam influenciadas pelo nosso passado 
evolutivo e pessoal, também são reguladas na medida em que determina pensamentos e, consequentemente, ações. Assim, as manifestações 
de sorriso estariam intrinsecamente ligadas à cognição. Esta pesquisa objetivou apresentar uma revisão bibiográfica sobre a as diferenciações 
na manifestação do sorriso em homens e mulheres. Para tanto, foi realizado um levantamento junto às bases de dados SciElo, PubMed, Web 
of Science e Scopus referente ao período de 2012-2017, considerando apenas artigos revisados por pares, utilizando-se dos descritores (sorriso 
OR sorrindo) And (gênero OR sexo), bem como seus equivalentes em língua estrangeira. Os resultados apresentaram um total de 451 trabalhos 
científicos, não sendo localizadas publicações na literatura nacional. Os artigos foram refinados considerando as áreas de ciências médicas e 
ciências humanas e sociais. A análise dos resultados se deu por meio da leitura dos resumos obtidos e estes sugerem que o sorriso seja uma 
manifestação mais presente no sexo feminino, sendo inclusive expresso por mulheres em situações de constrangimento e assédio. Tais aspectos 
são discutidos na literatura com base em explicações sociais, evolutivas e culturais. Salienta-se que, a escassez de estudos nacionais, denota a 
necessidade do aprofundamento de pesquisas na área. 

Palavras-chaves: comportamento não verbal, gênero, sorriso

NOjO: UM ESTUDO SOBRE EMOÇÃO, LIBERALISMO E CONSERVADORISMO SEXUAL

tariane FrancieLe BaStoS pereira FLoriano 2, Sandro caraMaSchi 2, taYná Maiara piLLa rodrigueS 1

1 USP - UNivErSidadE dE São PaUlo, 2 UNESP - UNivErSidadE EStadUal PaUliSta - CaMPUS BaUrU

Resumo

Introdução: Pesquisas têm demonstrado que indivíduos que apresentam alto grau de sensibilidade ao nojo comumente possuem posições 
político-sociais mais conservadoras, assim como menor abertura ao liberalismo sexual. na teoria cognitivo-comportamental emoções são de 
extrema relevância quanto aos determinantes do pensamento e podem influenciá-los sobremaneira. Assim, indivíduos mais conservadores apre-
sentariam uma maior quantidade de crenças relacionadas à sensibilidade ao nojo moral, patogênico e sexual. Objetivo: Investigar se um alto grau 
de sensibilidade ao nojo associa-se a um maior índice de conservadorismo sexual. Metodologia: O presente trabalho contou com uma amostra 
composta por 71 estudantes universitários que se autoavaliaram quanto ao grau de sensibilidade ao nojo patogênico, moral e sexual por meio 
do instrumento Three-domain disgust Scale (TYBUR; LIEBERMAn; GRISKEVICIUS, 2009), e quanto às atitudes de liberalismo sexual por meio da 
Escala de Atitudes Sexuais (Self Scale) (GUERRA; GOUVEIA, 2007), sendo os resultados aferidos com base na estatística descritiva e coeficiente 
de correlação de Spearman. Resultados: Os achados deste trabalho evidenciam forte correlação entre sensibilidade ao nojo e atitudes sexuais 
conservadoras no grupo masculino (34) (p=0,0133), principalmente ligada à sensibilidade ao nojo sexual (p=0,0025). Tal resultado não se man-
teve na amostra feminina (37), no entanto, foi apresentada correlação significativa entre nojo patogênico e atitudes sexuais mais conservadoras 
(p=0,0275). Esses dados sugerem congruência com a literatura, e denota necessidade da pesquisa em populações diferentes, tendo em vista as 
particularidades do público participante.

Palavras-chaves: conservadorismo, liberalismo, nojo
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EfEITOS DA PROBABILIDADE DE ChECAGENS NA CORRESPONDÊNCIA fAZER-DIZER DE CRIANÇAS EM UM jOGO DE CARTAS

ana eLiSa quintaL 1, MariéLe diniZ corteZ 1

1 UFSCar - UNivErSidadE FEdEral dE São CarloS

Resumo

O estudo teve como objetivo investigar o efeito da probabilidade de checagem na correspondência fazer-dizer de crianças utilizando um jogo 
de cartas. Participaram do estudo quatro crianças com idades entre sete e nove anos, que foram solicitados a jogar as partidas contra a experi-
mentadora. Os jogadores retiravam a primeira carta de suas respectivas pilhas, e contavam o número de estrelas apresentadas nas cartas. Em 
seguida, relatavam um valor, correspondente ou não à quantidade de estrelas da carta, utilizando uma lousa. Os dois jogadores mostravam, 
simultaneamente, os valores escritos em suas respectivas lousas e diziam o valor em voz alta. nas rodadas da condição de checagem, um jogador 
retirava uma carta da caixa preta após os relatos dos jogadores. Se a carta fosse branca, a rodada seguia sem checagem. Se a carta tivesse um 
telescópio, os dois jogadores deviam revelar suas cartas um para o outro. Os participantes foram expostos a um delineamento de reversão com 
as seguintes condições experimentais: A) linha de base, que verificava os níveis de correspondência do relato em sessões em que não ocorreriam 
checagens; B) Checagem 10%, durante a qual ocorria checagem em duas das 20 rodadas e, C) Checagem 50%, na qual ocorria checagem em 10 
das 20 rodadas. durante as sessões de linha de base, todas as crianças apresentaram altos níveis de relatos não correspondentes. Para as quatro 
crianças a variável checagem produziu o aumento de relatos correspondentes em comparação à linha de base, sendo que três delas apresenta-
ram um maior nível de correspondência na condição Checagem 50% se comparado à condição Checagem 10%. Os resultados indicaram que o 
jogo empregado pareceu ser um contexto propício para a avaliação da correspondência em crianças e que a checagem constitui-se em variável 
de controle relevante.

Palavras-chaves: comportamento verbal, correspondência fazer-dizer, checagem, jogo de cartas, crianças

COMPARAÇÃO DE ENCADEAMENTO EM SEQUÊNCIA E REVERSO: UMA REPLICAÇÃO EM jOGO COMERCIAL

LucaS cândido caMpoS 1, MateuS rodoLpho pereS FariaS 1, hernando BorgeS neVeS FiLho 2

1 UFG - UNivErSidadE FEdEral dE GoiáS, 2 PUC-Go - PoNtiFíCia UNivErSidadE CatóliCa dE GoiáS

Resumo

O presente trabalho descreve uma replicação do experimento de Weiss (1976), que compara a velocidade e qualidade do aprendizado de respos-
tas encadeadas caso as sequências sejam apresentadas de maneira ordenada ou reversa. no estudo original, um aparato eletrônico foi utilizado 
para ensinar e registrar as respostas dos participantes, sendo aqui trocado pelo uso de um jogo digital comercial, Portal 2, da empresa Valve. 
O trabalho é parte de um esforço coletivo que envolve a replicação de diversos experimentos clássicos da Psicologia utilizando tal plataforma, 
na qual as condições de teste do experimento a ser replicado são recriadas de maneira mais similar possível. no experimento original, o autor 
identificou uma vasta vantagem no uso de encadeamento ordenado (forwards), que indica ser um dado contrário ao estabelecido em literatura. 
A replicação, que consistiu em apresentar quatro sequências a serem aprendidas, 2 em ordem e 2 em reverso, encontrou dados mistos, mas uma 
leve tendência à confirmar o proposto pelo autor do original. O painel ainda discorre sobre hipóteses levantadas para a explicação da diferença 
de resultado entre os dois esquemas, baseado nos relatos dos sujeitos experimentais, como a formulação de regras, por exemplo. A replicação é 
exemplo das possibilidades digitais para a solução da crise de replicabilidade na psicologia, visto que o modelo é de relativo baixo custo e exige 
pouco hardware especializado, sendo de fácil utilização por acadêmicos do mundo todo.

Palavras-chaves: Encadeamento, Replicação, Jogos, Tecnologia
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ANÁLISE DA VARIABILIDADE E ESTEREOTIPIA COMPORTAMENTAL OBTIDA SOB CONTINGÊNCIA DE ESQUIVA.

João gaBrieL VoLtoLiM 1, aMiLcar rodrigueS FonSeca Júnior 1

1 UNiaNChiEta - CENtro UNivErSitário PadrE aNChiEta

Resumo

Estudos sobre variabilidade comportamental operante têm reportado, sob contingências de reforçamento positivo e negativo, altos índices de 
variação em níveis moleculares de análise (e.g., intrassessão) concomitantes a baixos índices de variação em níveis molares (e.g., entre sessões). 
Para compreender esse fenômeno, o presente estudo analisou os dados de quatro sujeitos (ratos Wistar) da pesquisa de Fonseca Júnior (2015). 
Esse autor investigou, sob contingências de esquiva, o reforçamento de sequências variáveis de três respostas entre duas barras. O presente 
trabalho examinou, por inspeção visual, se sequências se repetem sistematicamente intrassessão. Para tal, atribuiu-se um número de 1 a 8 para 
cada sequência possível e gráficos das sessões foram gerados. Nessa análise, padrões comportamentais não foram identificados. Ademais, 
foi analisado se a probabilidade de emissão das sequências e de pares de sequências intra e entre sessões se relaciona com a frequência de 
respostas emitidas nos diferentes operanda e com o número de alternações que compõem cada sequência. O desempenho “real” do sujeito foi 
comparado àquele estimado por um cálculo que determina a probabilidade de ocorrência das sequências em função da “preferência” do sujeito 
pelos operanda. Nessa análise, identificou-se que a distribuição de sequências se relaciona com a “preferência” do sujeito pelos operanda, como 
previsto pelo cálculo. Entretanto, desvios da predição foram constatados em função do número de alternações que compõem as sequências. 
Esses dados sugerem que a estereotipia molar é um subproduto da seleção de padrões aleatórios de comportamento pela contingência de re-
forçamento, os quais são modulados por variáveis moleculares.

Palavras-chaves: Variabilidade comportamental, Estereotipa comportamental, Análise molecular, Análise molar

VARIÁVEIS DE CONTROLE DA RESSURGÊNCIA COMPORTAMENTAL: ESTUDOS EXPERIMENTAIS

thiago de oLiVeira pitaLuga 1, LoriSMário erneSto SiMonaSSi 2, LucaS aLVeS Landin 3

1 UEG - UNivErSidadE EStadUal dE GoiáS, 2 PUC-Go - PoNtiFíCia UNivErSidadE CatóliCa dE GoiáS, 3 Faa - FaCUldadE aNhaNGUEra dE aNáPoliS

Resumo

O presente estudo buscou verificar através de um estudo experimental, comprovar as variáveis que influenciam no reaparecimento de com-
portamentos. Ressurgência se caracteriza como um fenômeno no qual em uma determinada situação, comportamentos que foram reforçados 
no passado e posteriormente não são reforçados, em uma seguinte situação, no qual as contingências em vigor são semelhantes, tais compor-
tamentos tendem a ocorrer novamente. Um programa computacional foi desenvolvido, baseado em estudos com animais desenvolvidos por 
Epstein e Skinner, e adaptado para a plataforma computacional. O delineamento descrito em fases: Linha de Base, Treino 1, Linha de Base 2, 
consistia em reforçar uma determinada contingência e posteriormente esta era colocada em extinção, logo em uma outra contingência, havia a 
possibilidade de as respostas em extinção serem reforçadas novamente. Resultados parciais demonstraram que a ressurgência é um fenômeno 
que ocorre também em humanos, visto que ao serem submetidos a novas contingências de reforço que deixaram de operar no passado, atuam 
na ocorrência de repertórios semelhantes aos que foram reforçados em uma situação anterior.

Palavras-chaves: Experimentação, Extinção, Linha de Base, Ressurgência
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INTERAÇÃO MÃE-BEBÊ E PAI-BEBÊ: UM ESTUDO DE CASO COM UM BEBÊ DE TRÊS MESES

gioVana ZaVatin doS SantoS 1

1 UNESP - UNivErSidadE EStadUal PaUliSta - CaMPUS BaUrU

Resumo

Observar interações entre o bebê e seus pais possibilita identificar variáveis que contribuem para que elas sejam mais ou menos eficientes. O 
presente estudo descreveu a frequência de comportamentos interativos maternos, paternos e de um bebê de três meses durante interações 
diádicas nos episódios um e três do Face-to-Face Still-Face (FFSF). A família foi identificada nos prontuários de atendimento de um projeto que 
acompanha o desenvolvimento de bebês durante o primeiro ano de vida. As interações mãe-bebê e pai-bebê foram filmadas durante nove mi-
nutos utilizando-se o FFSF, procedimento com três episódios. nos episódios um e três, os pais interagiram com o bebê, no segundo, deixaram de 
fazê-lo. Registrou-se a frequência dos comportamentos interativos dos pais e do bebê em intervalos de cinco segundos, totalizando 36 intervalos 
por episódio. Os comportamentos dos pais foram codificados em duas classes: orientação social positiva (OSP) e orientação social negativa (OSN) 
e os do bebê em OSP, OSn e regulação (REG). A mãe emitiu, nos dois episódios, alta frequência de OSP e o bebê aumentou a frequência de OSP 
e de REG e diminuiu OSn no episódio três. Quanto à interação pai-bebê, o pai aumentou a frequência de comportamentos de OSP no terceiro 
episódio e reduziu os comportamentos negativos, todavia, o bebê emitiu comportamentos de OSn em 28 dos 36 intervalos neste episódio. Os 
resultados apontam para pouca resposta do bebê aos comportamentos interativos positivos paternos. Identificá-los possibilitam intervenções 
que promovam interações positivas entre os pais e o bebê.

Palavras-chaves: Interação mãe-bebê, Interação pai-bebê, Procedimento Still-face

IGUALDADE E DISPARIDADE DE GÊNERO NA PÓS-GRADUAÇÃO STRICTO SENSU E PUBLICAÇÃO CIENTífICA EM ANÁLISE DO 
COMPORTAMENTO NO BRASIL

Letícia Stephane de JeSuS 1, iSaBeLLe WunSche riSoLia 1, Sarah corrêa de SaLeS 1, LariSSa naZario nogueira 1, Bruno angeLo 
StrapaSSon 1

1 UFPr - UNivErSidadE FEdEral do ParaNá

Resumo

O estudo de gênero na construção do saber científico consiste em uma ferramenta histórica importante para compreender as possíveis desi-
gualdades encontradas na ciência. Uma das formas de avaliar relações de gênero é caracterizar os padrões de autoria e de citações recebidas. O 
objetivo deste trabalho foi caracterizar a participação das mulheres na pós-graduação e na publicação científica em Análise do Comportamento. 
docentes e ex-docentes que orientaram pós-graduação stricto sensu nos programas listados no site da ACBr tiveram seus currículos lattes 
analisados e foram classificados como sendo ou não analistas do comportamento segundo os critérios de acreditação da ABPMC. O gênero 
desses professores e de seus alunos de mestrado e doutorado foram identificados. Foram também correlacionados o gênero do primeiro autor, 
gênero do último autor e proporção da autoria feminina com a quantidade de citações recebidas em artigos publicados nos quatro periódicos 
de Análise do Comportamento brasileiros (REBAC, Acta Comportamentalia, RBTCC e Perspectivas em AC). Apesar de a proporção de mulheres na 
pós-graduação ser alta (em torno de 74% tanto no mestrado como no doutorado) ela é menor do que comumente encontrada nos registros pro-
fissionais em psicologia no país. Disparidade ainda maior se encontra na quantidade de docentes (51,2%) e de autores (51%) na área. A partir do 
ano 2000 a proporção de autoras mantém-se relativamente estável ao longo dos anos em todas as revistas e não foram encontradas correlações 
significativas ou relevantes entre gênero dos autores e citações recebidas nos artigos.

Palavras-chaves: relações de gênero, análise do comportamento, pós-graduação, análise bibliométrica
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PIONEIRAS: A hISTÓRIA DAS PRIMEIRAS MULhERES NA ANÁLISE DO COMPORTAMENTO NO BRASIL

gaBrieLa JheniFFer teixeira SiLVa 1, ana Karina LeMe aranteS 1

1 UFSCar - UNivErSidadE FEdEral dE São CarloS

Resumo

no decorrer da história da Análise do Comportamento (AC) no Brasil, diversas mulheres tiveram papéis importantes, mas pouco se tem registra-
do de maneira sistemática sobre suas contribuições. Este estudo teve como objetivo realizar um levantamento bibliográfico sobre a produção e 
a carreira acadêmico-científica destas mulheres e compreender seu papel na constituição da Análise do Comportamento no país. Realizamos um 
levantamento bibliográfico acerca dos 20 primeiros anos da AC no Brasil para verificar a presença de produções científicas e citações de pesqui-
sadoras mulheres na área. A busca foi realizada diretamente nos periódicos Revista Perspectivas em Análise do Comportamento, RBTCC, REBAC e 
Acta Comportamentalia, e nas bases de dados PEPsic, Pubmed, BVS-Psi, PsycInfo, Eric, Bireme, Web of Science e Scopus. Utilizamos combinações 
dos seguintes buscadores: “início da análise do comportamento”, “história”, “análise do comportamento”, “Brasil”, “mulheres, behaviorismo”, 
“pesquisa histórica”. nas bases internacionais todas as expressões foram traduzidas para o inglês. Foram encontrados 2730 artigos, dos quais 
15 foram selecionados a partir dos seguintes critérios: 1. abordar, por meio de estudos de caso ou históricos, os primeiros anos da AC no Brasil; 
ou 2. aqueles que continham informações históricas ou documentação sobre este período. A partir da análise quantitativa, verificamos que o 
início e desenvolvimento da AC no país tem sido até então um tema pouco explorado. Já a análise qualitativa dos textos mostrou a presença 
de referências a diversas pesquisadoras e acadêmicas mulheres na área, salientando principalmente seus papéis na formação de analistas do 
comportamento e na disseminação de laboratórios de Análise Experimental do Comportamento pelo país.

Palavras-chaves: História da Análise do Comportamento, Análise do Comportamento no Brasil, mulheres, revisão de literatura

EfEITOS SUPRESSIVOS DO ChOQUE ELéTRICO COMPOSTO (SOM E jATO DE AR) E DO jATO DE AR QUENTE EM RATTUS NORVEGICUS

anna caroLina taVareS Braga daMaSceno 1, MarcuS BenteS de carVaLho neto 1

1 UFPa - UNivErSidadE FEdEral do Pará

Resumo

Autores sugerem que o uso predominante do choque elétrico (CE) como estímulo aversivo colocaria em dúvida a generalidade dos processos 
comportamentais relacionados. O jato de ar quente (JAQ) foi apresentado como uma alternativa ao CE. O JAQ contém 3 elementos potencialmen-
te aversivos: o som, a pressão (vento), que são imediatos, e o calor (sua principal dimensão aversiva), que só atinge intensidade máxima após 3 
segundos de seu início. O CE é um estímulo imediato e com uma propriedade aversiva. Tais diferenças não permitem a comparação direta des-
tes estímulos. O objetivo deste trabalho foi aproximar os dois estímulos observando os seus efeitos sobre a resposta de pressão à barra (RPB). 
Utilizou-se uma caixa de condicionamento operante adaptada ao JAQ e ao CE e 15 ratos foram distribuídos em 3 grupos: 1) SC: som do JAQ mais 
o CE (0.2 mA) nos 2s finais; 2) CJ: o som e o vento do JAQ mais o CE (0.2 mA) nos 2s finais; 3) JAQ: JAQ sem o CE. Foram realizadas 4 fases: 1) esta-
belecimento da RPB; 2) fortalecimento da RPB em VI30s; 3) inserção do estímulo aversivo em VI30s mantendo o estímulo reforçador em VI30s; 
4) suspensão do estímulo aversivo em todos os grupos e reforçamento em VI30s. Cada fase possuiu 20 sessões de 30 minutos cada (exceto fase 
1). A razão supressiva (número de RPBs na fase 3 pelo número de RPBs na fase 2) média encontrada nas primeiras 4 sessões da fase 3 foi: entre 
0,01 e 0,02 para 4 sujeitos do JAQ; 0,23 pra 1 sujeito do JAQ; 0,01 e 0,02 para 4 sujeitos do CJ; 0,16 para 1 sujeito do CJ; entre 0,27 e 0,63 para 3 
sujeitos do SC; e 0,03 e 0,04 para 2 sujeitos do SC. Os resultados do CJ e do JAQ foram semelhantes, contudo após as sessões inicias 4 sujeitos 
do grupo CJ alcançaram uma aceleração positiva enquanto que o JAQ manteve a razão entre 0,08 e 0,62. Os 3 grupos alcançaram aceleração 
positiva na primeira sessão da fase 4. Os resultados indicam que CE composto e JAQ podem ser equiparáveis, carecendo ainda de ajustes quanto 
a permanência da supressão.

Palavras-chaves: Choque, Estímulo composto, Jato de ar quente, Punição, Supressão
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DEPRESSION QUEST: A QUEST PARA ENSINAR DEPRESSÃO

nathanaeL do naSciMento rodrigueS 1, BiancKa Bandeira Miranda 1, pâMeLa BeZerra da SiLVa 1
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Resumo

depression Quest é um jogo de interpretação de personagens baseado em texto, que conta a história de uma personagem que sofre de depres-
são. Apesar de ser considerado um jogo ficcional, ele foi desenvolvido a partir das experiências de pessoas que passaram por esse estado e de 
seus amigos e familiares. O jogo possui, como um de seus objetivos, a tentativa de ilustrar para pessoas que não sofrem com esse fenômeno 
como é a vida do protagonista. O jogador é apresentado a eventos do cotidiano, e lhes são dadas algumas opções de resposta para o perso-
nagem, onde ele deve manejar o estado em que a personagem se encontra e seu trabalho, relações sociais e possíveis tratamentos. O jogo 
possui três variáveis: o estado de humor do personagem; o ingresso ou não em psicoterapia; e a utilização ou não de fármacos. de acordo com 
as escolhas que o jogador realiza durante o jogo, a variável do estado de humor altera-se, e, de acordo com esta variável, algumas alternativas 
de resposta se tornam disponíveis ou indisponíveis. Objetivou-se utilizar do viés analítico-comportamental para uma análise de conteúdo das 
consequências das escolhas de um jogador ao longo da narrativa, de maneira a averiguar se é possível afirmar que o jogo cumpre o objetivo de 
retratar a vida de alguém que sofre com depressão, em uma avaliação teórica e hipotética. Para isto, os pesquisadores, jogando o depression 
Quest, averiguaram como as escolhas por opções impactavam na variável do humor do personagem, devido a ser um feedback direto e claro ao 
jogador, e, portanto, mais fácil para observação de evolução do quadro psicopatológico em questão. Concluiu-se que o jogo cumpre seu objetivo 
de retratar como é a vida de alguém que sofre de depressão ao apresentar para além de indicativos do humor do protagonista, descrições densas 
sobre eventos privados percebidos pelo personagem, similares a de depressivos, e conexões com possíveis respostas verossímeis às situações 
apresentadas.

Palavras-chaves: Jogos sérios, depressão, Game studies

RECRIAÇÃO DO EXPERIMENTO CLÁSSICO DE hARRy hARLOW SOBRE CONjUNTOS DE APRENDIZAGEM UTILIZANDO PORTAL 2
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Resumo

O presente trabalho compõe um projeto de recriação de diversos experimentos clássicos da Psicologia em vídeo games. Este projeto teve como 
objetivo principal analisar o controle de contingências na resolução de problemas em contexto virtual. Pretendeu-se, além disso, mostrar as 
possibilidades e limitações da utilização de um jogo digital de primeira pessoa como instrumento de coleta de dados em pesquisa analítico 
comportamental em resposta à crise da replicabilidade na Psicologia. nesse sentido, o experimento clássico de Harry F. Harlow (1948) acerca 
de conjuntos de aprendizagem foi tomado como embasamento para a realização deste trabalho. As condições experimentais foram recriadas 
de maneira mais similar possível em relação ao experimento original. Através do jogo Portal 2 da desenvolvedora Valve, foram construídos três 
mapas, sendo cada um para recriação das diferentes condições experimentais do estudo original: discriminação Qualitativa; discriminação 
Qualitativa Reversa; e discriminação Posicional. A amostra foi composta por 12 participantes, submetidos a um total de 5 pares de estímulos 
que se repetiram diferencialmente nas três condições, sendo apresentadas três tentativas para cada par. Os dados coletados se assemelharam, 
em certa medida, aos resultados encontrados por Harlow (1948). Como no experimento original, as primeiras tentativas dos pares de estímulos 
se configuram como “tentativa e erro”. Contudo, algumas limitações foram observadas ao longo do experimento, já que no jogo há maior quan-
tidade de variáveis intervenientes do que no aparato geral de teste de Wisconsin, instrumento de pesquisa de Harlow (1948). Por outro lado, o 
uso desta ferramenta digital para coleta de dados com humanos tem amplas possibilidades visto que o software é de baixo custo e exige pouco 
hardware especializado, sendo de fácil utilização por acadêmicos do mundo todo.

Palavras-chaves: Conjuntos de aprendizagem, Experimento Analítico Comportamental, Harry Harlow, Recriar experimento, Vídeo game
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RECRIANDO EXPERIMENTOS CLÁSSICOS DA PSICOLOGIA EM jOGOS DE VíDEO GAME: A LEI DO EfEITO DE E. L. ThORNDIkE

Leonardo MuriLo Leão 1, arni roMuaLdo riBeiro SiLVa 1, SaManta aLVeS pereira 1, diogo de pauLa SouSa 1, Lara aBreu LiMa 
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Resumo

Em 1898 Edward Lee Thorndike publicou sua monografia Animal intelligence. O principal foco do trabalho de Thorndike se deu na demonstração 
empírica de associações entre estímulos, obtida pela observação de comportamento de animais em caixas problemas. As observações de Thorn-
dike culminam na formulação da sua lei do efeito. no presente painel, será apresentada uma recriação dos experimentos com caixa problema de 
Thorndike. Para a recriação do experimento, criou-se um ambiente similar em questões funcionais em um jogo de vídeo game tridimensional em 
primeira pessoa, Portal 2. no estudo original de Thorndike, animais precisavam fugir de caixas-problema, na presente recriação jogadores huma-
nos precisam sair de uma sala-problema. dessa forma, o participante precisa sair de uma sala-problema, acionando algum dispositivo arbitrário 
e manuseável. O ambiente virtual, continha vinte orifícios em que um deles ao se encaixar uma bola disponibilizada pelo próprio jogo, permitia 
a saída do participante da sala. Três participantes foram expostos a essa sala-problema cinco vezes. Os dados encontrados na presente replica-
ção assemelham-se com os dados originais de animais em caixas-problema.. Os três participantes que participaram da atividade experimental 
mostraram uma diminuição no tempo da resolução da tarefa, evidenciando uma curva de aprendizagem. discute-se a recriação de experimentos 
clássicos em jogos de vídeo game como uma alternativa didática e metodológica do ensino de metodologia científica e história da psicologia.

Palavras-chaves: Recriação, Thorndike, Jogos

GENERALIZAÇÃO DE RELAÇÕES DE EQUIVALÊNCIA DE fOTOS PARA OBjETOS E VICE-VERSA EM PRé-ESCOLARES

MaYara da SiLVa Ferreira 1, FeLipe Santada de roSe 1, Lidia Maria MarSon poStaLLi 1, VaneSSa aYreS pereira 2, deiSY daS 
graçaS de SouZa 1

1 UFSCar - UNivErSidadE FEdEral dE São CarloS, 2 hioa - UNivErSidadE dE oSlo E akErShUS 

Resumo

Classe de equivalência generalizada refere-se ao fenômeno em que um estímulo, fisicamente semelhante a um membro de uma classe de equi-
valência, controla um mesmo comportamento controlado pelo membro original da classe. A pesquisa envolve dois experimentos: o objetivo do 
Experimento 1 é replicar o estudo de Pereira e colaboradores, que avaliou se pré-escolares generalizariam relações de equivalência estabelecidas 
entre estímulos 2d para estímulos 3d; e o Experimento 2 investiga a generalização de relações de equivalência estabelecidas entre estímulos 3d 
para 2d. Até o momento, três crianças de quatro e cinco anos de idade foram recrutadas para cada experimento. O experimento envolve: a) pré 
treino e teste de relações de identidade; b) treino e teste de relações arbitrárias para a emergência de classes de equivalência - entre estímulos 
2d no Experimento 1 e entre estímulos 3d no Experimento 2; c) teste de generalização das relações de equivalência. Até o momento, os seis par-
ticipantes completaram a fase inicial, de pré-treino de pareamento de identidade com objetos. Os participantes não atingiram o critério de apren-
dizagem (12/12 acertos por bloco de tentativas) após exposição a 6 ou 7 blocos de tentativas. Posteriormente a inclusão da instrução “aponte o 
igual” (procedimento corretivo), todos os participantes atingiram o critério após a exposição a 1 ou 2 blocos. Considera-se que o estabelecimento 
do responder por identidade combinado ao uso de instrução verbal possa favorecer o alcance do critério nas próximas etapas. A próxima fase 
do experimento avaliará o repertório de identidade generalizada entre objetos.

Palavras-chaves: crianças, discriminações condicionais, estímulos bidimensionais, estímulos tridimensionais, relações de equivalência genera-
lizada
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RESSURGÊNCIA EM AMBIENTE VIRTUAL: REPLICAÇÃO USANDO O jOGO PORTAL 2 

diogo de pauLa SouSa 1, Leonardo MuriLo Leão 1, Lara LiMa 1, pedro henrique carVaLho 1, iSaBeLLa tereZa rodrigueS pireS 
1, arni riBeiro 1, SaManta pereira 1, Sérgio auguSto França FiLho 1, JúLio céSar aBdaLa FiLho 1

1 PUC-Go - PoNtiFíCia UNivErSidadE CatóliCa dE GoiáS

Resumo

Epstein (1983, 1985) define ressurgência como a reemissão de comportamentos previamente reforçados diante da extinção de comportamentos 
alternativos. Ele delineou um experimento cujo procedimento foi dividido em três fases: reforçamento, eliminação e ressurgência. Participaram 
do presente estudo três estudantes universitários de ambos os sexos, realizado no Laboratório de Análise Experimental do Comportamento da 
Pontifícia Universidade Católica de Goiás. O objetivo do mesmo foi replicar sistematicamente o experimento original supracitado, criando um 
ambiente similar em questões funcionais em um jogo de vídeo game (Portal 2). Foram criadas três fases diferentes, respeitando o delineamento 
original, com exceção à linha de base. O participante era introduzido em uma sala; seu objetivo era sair dela através da porta, que só era aberta se 
o participante emitisse a resposta exigida. na primeira fase o participante era treinado a encaixar um cubo em sua base, o que abriria a porta; na 
segunda, para abrir a porta deveria apertar um botão. A sala era a mesma e as respostas alvo poderiam ser emitidas nas duas fases. Entretanto, 
na fase 1 apenas o cubo abriria a porta e na fase 2 somente o botão abriria. Após o treino das fases, o participante era exposto ao teste, onde as 
respostas previamente treinadas não abriam a porta. Para o participante 1 na linha de base observou-se 7 respostas do cubo e 2 do botão e 7 
do cubo e 1 do botão da fase de teste. Para o participante 2, 1 no cubo e 3 no botão na linha de base e 2 no cubo e uma no botão no teste. Para 
o participante 3, 3 no cubo e 1 no botão na linha de base e 6 no cubo e 1 no botão no teste. Mediu-se também uma terceira resposta (atirar), 
chamada de controle. O primeiro participante emitiu 15 tiros na linha de base e 9 no teste; participante 2 emitiu 14 tiros na linha de base e 1 no 
teste e; participante 3 10 na linha de base e 15 no teste. Replicou-se parcialmente os achados do original de Epstein. 

Palavras-chaves: Ressurgência, Replicação, Vídeo game

RECRIANDO EXPERIMENTOS CLÁSSICOS DA PSICOLOGIA; A APRENDIZAGEM LATENTE EM AMBIENTE VIRTUAL

SaManta aLVeS pereira 1, SoFia nuneS Ferreira 1, aManda Viana doS SantoS 1, MiLLena SchutZ SeLhorSt 1, ana LuiZa BarBoSa 
caMacho 1

1 PUC-Go - PoNtiFíCia UNivErSidadE CatóliCa dE GoiáS

Resumo

Adaptado por Tolman e Honzik (1930a; 1930b) o conceito de aprendizagem latente vem para servir como um modelo experimental de insight. 
Seus estudos ficaram conhecidos por demonstrar que animais poderiam aprender, sem necessariamente receberem um reforço. Logo, formu-
lariam cognições a partir de estímulos do ambiente (aprendizagem latente). O presente estudo tem como objetivo replicar sistematicamente o 
experimento original, criando um ambiente similar em questões funcionais em um jogo de vídeo game (Portal 2). Os participantes foram dividi-
dos em grupos dois grupos, cada grupo contendo 3 sujeitos. no grupo 1, os participantes eram expostos primeiramente a sala (labirinto) sem a 
porta de saída (recompensa), por 5 minutos. Após 5 minutos, eles eram expostos uma segunda vez a sala, desta vez com saída. no grupo 2, os 
participantes eram expostos diretamente a sala com saída. A sala era a mesma em todos os momentos de exposição. Observou-se que ao entrar 
novamente em contato com a sala, todos os três participantes do grupo 1 saíram da mesma. O Pp1 encontrou a saída aos 2:52 minutos, o Pp2 
aos 6:18 e o Pp3 aos 2:28. do grupo dois, os participantes 2 e 3 não encontraram a saída no tempo máximo estipulado (10 minutos), enquanto o 
participante 1 encontrou em 2:07 minutos. Assim como no experimento original, neste comparou-se a aprendizagem dos dois grupos. O segundo 
grupo de pessoas, que não era exposto previamente ao labirinto sem a recompensa (sair da sala), resolvia em mais tempo do que o primeiro 
grupo que era exposto ao labirinto em uma sessão inicial. Houve replicação do original de Tolman. 

Palavras-chaves: aprendizagem, recriação, virtual
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AVALIAÇÃO DO EfEITO DO ENRIQUECIMENTO AMBIENTAL SOBRE O BEM ESTAR COMPORTAMENTAL DE RATOS DE LABORATÓRIO.

Letícia criStina 1, JohanSen FáBio LeYSer gonçaLVeS 1

1 UNESP - UNivErSidadE EStadUal PaUliSta  - CaMPUS BaUrU

Resumo

O bem-estar de um indivíduo é a forma como ele se encontra ao tentar adaptar-se ao meio ambiente. Esse conceito refere-se ao estado como o 
animal reage ao passar por determinada fase de sua vida ou situação inesperada. O presente trabalho buscou avaliar os efeitos do enriquecimen-
to ambiental (EA) sobre um protocolo de avaliação da saúde comportamental dos animais. Foram utilizados 24 ratos machos da linhagem Wistar, 
separados em dois grupos: (1) Grupo Controle: 3 gaiolas contendo 3 animais cada; (2) Grupo com Enriquecimento Ambiental: 3 gaiolas contendo 
3 animais. Os materiais utilizados no enriquecimento ambiental foram: (1) Canos de PVC; (2) Papel picado; (3) rolo de papel; (4) bolas com esferas 
fisioterápicas e (5) fragmentos de caixas de ovos. Os grupos foram submetidos a dois testes comportamentais: labirinto em T elevado e campo 
aberto, antes e após o EA. Os objetos de EA foram inseridos nas gaiolas três a três. A interação dos sujeitos foi filmada por 10 minutos, duas vezes 
por semana, durante quatro semanas. Todos os testes serão comparados entre os dois grupos. Será considerada a mudança entre a medida 
prévia e a medida pós-intervenção. A observação da filmagem permitirá avaliar a alteração nos dois grupos ao longo de todo o procedimento. 
Os testes se encontram em fase de aplicação. No final, será elaborado um protocolo direcionado aos animais utilizados em biotérios, com os 
possíveis usos de EA.

Palavras-chaves: Bem estar, Enriquecimento Ambiental , Ratos Wistar

EfEITOS DA MAGNITUDE DO REfORÇO NA CORRESPONDÊNCIA fAZER-DIZER DE ADULTOS EM UM jOGO DE CARTAS

iSaBeLLe nYara Motta 1, MariéLe de cáSSia diniZ corteZ 1, FeLipe Santana de roSe 1, nathan de pauLa ViLeLa 1, ana BeatriZ de 
Moura 1, JúLio céSar coeLho de roSe 1

1 UFSCar - UNivErSidadE FEdEral dE São CarloS

Resumo

A partir da definição skinneriana de comportamento verbal, é possível investigar as variáveis de controle do relato verbal. O objetivo deste estudo 
foi avaliar o efeito da magnitude do reforço na correspondência dos relatos de sete adultos, utilizando um jogo de cartas como tarefa experimen-
tal. “Fazer” consistiu em calcular o valor da soma dos números de duas cartas retiradas do topo de um baralho. “dizer” consistiu no relato desta 
soma. Vencia a rodada o participante que relatava (correspondentemente ou não) o valor mais alto. Os participantes foram expostos a três con-
dições experimentais: linha de base (sem consequências específicas para rodadas vitoriosas); magnitude alta (MA), em que o participante recebia 
R$5,00 a cada vitória na partida; e magnitude baixa (MB), em que recebia R$ 0,05 contingente a cada vitória nas rodadas. Os participantes foram 
divididos em dois grupos: “MB-MA”, em que eram expostos a partidas de linha de base, baixa magnitude (MB) e alta magnitude(MA); e “MA-MB”, 
que eram expostos à linha de base e, em seguida, às outras duas condições na ordem inversa. Os resultados indicaram que, até o momento, as 
porcentagens de relatos não correspondentes aumentaram para todos os participantes após a inserção dos reforçadores para as vitórias nas 
rodadas, independentemente da magnitude do reforço. Em média, observou-se aumento de 20% de relatos não correspondentes após a introdu-
ção da variável independente. A introdução de reforçadores para vitórias nas rodadas, independentemente de sua magnitude, pareceu exercer 
efeito sobre a correspondência dos relatos de adultos.

Palavras-chaves: adultos, comportamento verbal, correspondência fazer-dizer, jogo de cartas, magnitude do reforço
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EXPRESSÃO E EXTINÇÃO DA RESPOSTA DE CONGELAMENTO EM RATOS NO TESTE DE MEDO CONDICIONADO à LUZ: PADRONIZAÇÃO DO 
MODELO

heLoiSa riBeiro ZapparoLi 1, aManda riBeiro de oLiVeira 2

1 UFSCar - UNivErSidadE FEdEral dE São CarloS, 2 iNEC - iNStitUto dE NEUroCiêNCiaS E CoMPortaMENto

Resumo

no condicionamento aversivo respondente, estímulos neutros pareados a estímulos aversivos (US) tornam-se estímulos condicionados (CS), 
capazes de eliciar respostas defensivas condicionadas (CR), como o congelamento, principal reação de defesa dos ratos. na sequência, pode ser 
realizado um processo de extinção com a apresentação repetida do CS sem o US, formando uma memória lábil que pode favorecer o retorno de 
CR posteriormente. Uma vez que o modelo permite estudos sobre emoções como medo/ansiedade, torna-se relevante sua implementação em 
laboratórios interessados nesses temas, sendo este o objetivo deste estudo. Para isso, 48 ratos Wistar machos, pesando em média 275 g, foram 
treinados à luz-CS (Exp1 - 10 apresentações de 4 s de luz; Exp2 - 10 apresentações de 30 s de luz) utilizando choques nas patas-US (Exp1 e Exp2 
- 10 apresentações de 1 s de choque). nos dois dias seguintes, foi avaliada a resposta de congelamento. no Exp2, após 14 dias, avaliou-se a re-
cuperação espontânea desta resposta. no Exp1, o grupo condicionado com luz e choque de modo Pareado apresentou tempo de congelamento 
no teste1 maior do que o grupo que recebeu luz e choques de modo não Pareado (p0,05), ou seja, não foi observada recuperação espontânea. 
O estudo propiciou implementação do modelo de condicionamento à luz no laboratório, criando possibilidade de avanços futuros acerca das 
bases neurais do medo/ansiedade. no entanto, como a recuperação espontânea não foi observada, um novo experimento está sendo realizado 
no momento.

Palavras-chaves: Padronização Metodológica, Medo Condicionado, Expressão, Extinção, Ratos

VARIABILIDADE POR INDUÇÃO: UM ESTUDO EXPERIMENTAL COM hUMANOS EM AMBIENTE VIRTUAL

SaManta aLVeS pereira 1, iSaBeLLa tereZa rodrigueS pireS 1, Sérgio auguSto França FiLho 1

1 PUC-Go - PoNtiFíCia UNivErSidadE CatóliCa dE GoiáS

Resumo

Os estudos realizados por Antonitis (1951) buscavam analisar a ocorrência da variabilidade comportamental como função de diferentes contin-
gências de reforçamento. Em seus experimentos com ratos brancos, Antonitis submeteu os animais a diferentes contingências de reforçamento 
da resposta de tocar com o focinho uma barra horizontal, sendo elas: o nível operante, reforçamento contínuo e extinção. Os resultados do ex-
perimento revelaram que, a variabilidade foi reduzida pelo reforçamento e aumentada pela sua extinção. isso em comparação ao nível operante. 
O presente trabalho tem como objetivo replicar o experimento de Antonitis (1951) tendo humanos como participantes em interação com o jogo 
Portal 2. Participaram três humanos adultos experimentalmente ingênuos e de ambos os sexos. Utilizou-se termos de consentimento livre e 
esclarecido, formulário de histórico com videogames, computador com o jogo Portal 2₢ e folha de instrução. O problema sempre começava na 
Sala virtual A com o participante centralizado, em frente ao Pedestal 5 (P5), e encerrava ao pressionar o botão de um dos nove pedestais na Sala 
A e passar por uma das portas de saída da Sala virtual B. Cada sujeito passou por 4 condições experimentais: Habituação, sendo a única com 
estrutura diferente, cuja tarefa foi andar de uma sala até outra, pressionar o pedestal e passar pela saída; Linha de Base em que as portas não 
se abriam e a sessão encerrava após cinco minutos; Treino, com encerramento após cinco sessões de resolução ao problema; e Extinção idên-
tica a Linha de Base. A soma das respostas dos três participantes em cada um dos pedestais nas condições Treino/Extinção foi: P1=1/9, P2=2/5, 
P3=1/10, P4=4/10, P5=5/20, P6=3/9, P7=1/5, P8=0/6, P9=0/7. Os resultados são consistentes com os achados de Antonitis cujo (1) o aumento do 
número de reforçamentos induz a diminuição da variabilidade e (2) a extinção induz aumento na variabilidade do responder.

Palavras-chaves: Variabilidade, Indução, Virtual
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INTERAÇÃO MÃE-BEBÊ EM SITUAÇÃO LúDICA

LuiZa Machado doS SantoS 1, oLga Maria piaZentin roLiM rodrigueS 1

1 UNESP - UNivErSidadE EStadUal PaUliSta - CaMPUS BaUrU

Resumo

O primeiro ano de vida é um período em que o bebê desenvolve rapidamente um conjunto expressivo de comportamentos para os quais ne-
cessita de condições adequadas de estimulação em seu ambiente. Tais estimulações têm início com interações desenvolvidas entre pais e seu 
bebê desde os primeiros meses de vida. O presente estudo tem o objetivo de comparar a interação de díades mãe-bebê em situações lúdicas. 
Participaram da coleta cinco mães de bebês de quatro a seis meses de idade. Os instrumentos utilizados foram uma entrevista para colher da-
dos sociodemográficos, uma filmadora digital e um software para codificação dos dados. Após o convite e o aceite das mães para participar do 
referido projeto foram cumpridas as formalidades dos procedimentos éticos. As filmagens da interação foram feitas em horários pré agendados 
em uma sala do Centro de Psicologia Aplicada de forma que a mãe ficasse livre para brincar com o bebê com os brinquedos disponíveis. Os 
resultados apontaram que os comportamentos mais frequentes do bebê foram os de Aproximação Social Positiva (49,7%) e de Jogo (32,3%) e 
os da mãe foram Comportamento Sensível Materno (56,5%) e Passividade e/ou Apatia (32,3%). Análises de correlação apontaram que quanto 
mais comportamentos Protetores (P) a mãe apresenta, menos comportamentos de Aproximação Social neutra o bebê apresenta e, quanto mais 
comportamentos de Aproximação Social neutra o bebê apresenta, mais comportamento Materno Sensível Positivo a mãe apresenta. Intervenção 
junto às mães podem auxiliá-las a ter interações mais positivas e prazerosas com seu bebê.

Palavras-chaves: díade, interação, situação lúdica

ELABORAÇÃO DO GUIA DE AUXILIO PARA A DISCIPLINA DE ANÁLISE EXPERIMENTAL DO COMPORTAMENTO 

MarceLa prata oLiVeira 1

1 UFC - UNivErSidadE FEdEral do CEará

Resumo

A disciplina de Análise Experimental do Comportamento (AEC) se caracteriza como teórico e prática. Os alunos aprendem os conceitos básicos 
da Análise do Comportamento e ingressam no Laboratório a fim de testar, comprovar e relacionar tais conceitos. Além disso, a experiência em 
laboratório e a posterior produção de relatórios, refinam a escrita acadêmica e a metodologia científica entre os estudantes. A monitoria atua 
na sala de aula e no Laboratório de Análise Experimental do Comportamento como apoio para a docente e os alunos. A disciplina se estrutura 
embasada em um manual de AEC que traz procedimentos laboratoriais para que o aluno possa conduzir os experimentos. Contudo, o mesmo se 
encontrava desatualizado. dessa forma, o objetivo desse trabalho foi desenvolver um Manual de AEC para o curso de Psicologia. nesse sentido, a 
docente do programa e as monitoras trabalharam em conjunto para formular um novo manual. Com base na análise de manuais de AEC usados 
em Universidades Federais do Brasil, selecionamos os melhores métodos e, posteriormente, adaptamos para as necessidades coletadas com os 
alunos do primeiro semestre do presente ano. Como resultados, destacamos o sucesso da elaboração do Manual, assim como o relato positivo 
dos alunos que dele se utilizam. Acreditamos que a produção do referido material fortalece a área da Análise Experimental do Comportamento, 
assim como promove a melhoria do ensino do método científico de estudo do comportamento humano.

Palavras-chaves: ensino, Analise experimental do comportamento, guia 
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INTEGRAÇÃO DE APRENDIZAGENS ISOLADAS: UMA REPLICAÇÃO COM jOGO COMERCIAL

ana caroLina de LiMa BoVo 1, ana cLara aguiar guiMarãeS 1, KarLa graciano riBeiro 1, LanuSSY KaroLinY oLiVeira Lira 1, 
Maria LuiZa Bitencourt SiLVa couto 1, patricia eiterer SouZa pinto 1, hernando BorgeS neVeS FiLho 2

1 UFG - UNivErSidadE FEdEral dE GoiáS, 2 PUC-Go - PoNtiFíCia UNivErSidadE CatóliCa dE GoiáS

Resumo

Este trabalho trata-se da tentativa de replicação do experimento de Maier (1931) sobre integração de aprendizagens isoladas. O estudo foi origi-
nalmente realizado com ratos, em que estes completavam uma tarefa que envolvia o acesso a comida em uma plataforma, passando primeiro 
por uma condição de exploração e depois por uma corrida por um caminho elevado. A replicação foi realizada em um jogo digital comercial, 
Portal 2, da empresa Valve. O trabalho é parte de um esforço coletivo que envolve a replicação de diversos experimentos clássicos da Psicologia 
na mesma plataforma. na fase de teste, o animal era colocado no local que havia se familiarizado a partir da exploração e tinha que percorrer o 
caminho até o alimento. Chegou-se à conclusão de que era necessário que o animal passasse pelas duas experiências iniciais para obtenção de 
comida. no experimento análogo realizado com humanos, realizou-se variações da condição experimental, em que cada grupo de participantes, 
com ou sem experiência com jogos, passava pela exploração e/ou treino antes da fase de teste. Os dados apontam para uma replicação parcial 
do resultado original, em função de uma dificuldade do método e da ferramenta escolhida de estabelecer exatamente as mesmas condições do 
experimento original. Acredita-se que o trabalho é uma maneira de se pensar alternativas de replicação em jogos digitais, usando como platafor-
ma jogos comerciais de baixo custo, e suas possíveis aplicações didáticas.

Palavras-chaves: Aprendizagem, Exploração, Jogos, Replicação

DISCRIMINAÇÃO CONDICIONAL COM hUMANOS EM AMBIENTE VIRTUAL

iSaBeLLa tereZa rodrigueS pireS 1, diogo de pauLa SouSa 1, Leonardo MuriLo Leão 1, Sérgio auguSto França FiLho 1, pedro 
henrique carVaLho 1, SaManta pereira 1, andré LuiS cardoSo do prado 1

1 PUC-Go - PoNtiFíCia UNivErSidadE CatóliCa dE GoiáS

Resumo

Em um artigo publicado por Lashley (1938) em que ratos saltavam em um operando entre dois concorrentes encontrou-se que padrões geomé-
tricos controlam o responder destes. O presente estudo teve como objetivo replicar o experimento original porém em ambiente virtual e com 
outra espécie. Participaram do estudo três sujeitos humanos de ambos os sexos. Os participantes eram expostos inicialmente a uma sessão de 
cinco minutos para aprender a manusear os controles do jogo. Em seguida eram expostos a quatro condições de seis sessões cada, com dois 
operandos concorrentes apresentados lado a lado sendo um reforçador (completar o teste) e outro delta (começar novamente). Ao se jogar na 
fenda abaixo de um dos estímulos havia o acesso à consequência. Os pares de estímulos foram Caixa e Bola/Quadrado e Círculo. Em todas as 
condições houve a mudança de lado do estímulo reforçador na quarta sessão. As condições tiveram, nesta ordem, como estímulo reforçador: 
quadrado, caixa, círculo e bola. A porcentagem de respostas reforçadas, na ordem das condições, foi: 67%, 61%, 78% e 89%. A porcentagem de 
respostas reforçadas na primeira sessão de cada condição, na ordem da coleta, foi: 100%, 67%, 0% e 33%. A linha de tendência central da taxa de 
reforçamento indica que o número de sessões nas primeiras condições foi insuficiente para estabelecer controle discriminativo visual. Futuros 
estudos devem aumentar a quantidade de sessões de treino, randomizar o lado de apresentação dos estímulos e adicionar análise de relatos 
verbais sobre regras de resolução de problemas.

Palavras-chaves: discriminação condicional, ambiente virtual, Lashley
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VERIfICAÇÃO DAS DIfERENÇAS DO RESPONDER SOB REfORÇAMENTO POSITIVO E NEGATIVO COM O USO DE PONTOS

ViniciuS SantoS Ferreira 1, caMiLa carMona da SiLVa 1

1 UFMS/CPar - UNivErSidadE FEdEral dE Mato GroSSo do SUl - ParaNaíBa 

Resumo

Introdução e Objetivo
Há muitos debates na literatura a respeito da permanência ou abandono da distinção entre reforçamento positivo e negativo, entretanto, poucos 
estudos experimentais têm sido realizados que comparem diretamente o processo de reforçamento positivo versus o negativo. Objetivou-se 
neste estudo investigar, em um delineamento de sujeito único com múltiplas reversões, se existem diferenças na aquisição e manutenção de 
respostas de escolhas de figuras geométricas, em universitários, ao se comparar contingências de reforçamento positivo versus negativo, com 
o uso de pontos. 

Métodos
Participaram do estudo quatro universitários. Os dados foram coletados por um software. A tarefa experimental foi escolher e clicar sobre uma 
figura dentre três figuras geométricas apresentadas. A escolha da figura era reforçada diferencialmente com acréscimo de pontos (+10 vs. 0) 
ou com a evitação da perda de pontos (0 vs. -10), dependendo da condição experimental de reforçamento (A) positivo ou (B) negativo. O estudo 
contou com uma fase de treino para se habituar à tarefa experimental. na fase de teste o participante foi exposto, por dois minutos, cinco vezes 
à cada uma das condições A e B, de forma intercalada. Foram analisadas as diferenças na frequência de resposta nas duas condições experi-
mentais. 

Resultados e Discussão
Os resultados obtidos neste estudo apontam que não há diferenças entre os dois tipos de reforçamentos corroborando com a hipótese de 
Michael (1975) de que ambos tipos de reforçamento, no que diz respeito ao aumento da taxa de resposta sobre o responder, são um mesmo 
processo.

Palavras-chaves: Reforço Positivo vs. negativo, diferenças no Responder, delineamento de Sujeito Único

AfINAL, O BEhAVIORISMO RADICAL é MECANICISTA?

pedro henrique araúJo orLandi 1, Kátia SaLdanha MarqueS 1, pedro BrentaM piMenta de SouZa 1, criStian riqueLMe 
padiLha 1, LucaS FerraZ córdoVa 1

1 UFMS - UNivErSidadE FEdEral dE Mato GroSSo do SUl

Resumo

A invenção do relógio, no século XVII, foi o marco que propiciou o desenvolvimento do pensamento mecânico, servindo de metáfora para os ide-
ais mecanicistas, assim começou-se a entender o mundo como uma máquina, que assim como o relógio funciona sob regras físicas, onde todos 
os eventos naturais se dão em uma cadeia causal mecanicista - um evento levando ao início de outro. O Behaviorismo Radical recebe como uma 
de suas principais críticas a de que é mecanicista. Por um lado, isso se deve ao não rompimento com o termo behaviorismo, cunhado original-
mente pelo behaviorismo watsoniano e carregado historicamente pelas concepções positivistas e mecanicistas, e por outro lado, pelas primeiras 
publicações de Skinner, que exploravam, por exemplo, o conceito de reflexo. Assim, os objetivos deste trabalho são se há na obra skinneriana 
elementos mecanicistas; verificar se existem termos utilizados pelo autor que possam sugerir uma suposta concepção mecanicista, e caso haja, 
expor o entendimento de Skinner desses termos, de forma que seja possível analisar se realmente podem ser vistos como mecanicistas. dessa 
forma, observamos que existem trechos sim nas primeiras publicações de Skinner que denotam o mecanicismos, bem como conceitos utilizados 
por ele, como relação causa-efeito, descrição de eventos e a própria noção de determinismo que poderiam ser vistos como mecanicistas, prin-
cipalmente se analisados superficialmente em sua teoria. Porém, consideramos que a forma como ele entende tais conceitos não dão margem 
para uma visão mecanicista.

Palavras-chaves: behaviorismo radical, fundamentos teóricos, mecanicismo
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TíTULO MESA REDONDA: PROCESSOS EMOCIONAIS  NAS MANIfESTAÇÕES DE DOR E SOfRIMENTO

DEBATEDOR: antonio Bento aLVeS de MoraeS1

1FaCUldadE dE odoNtoloGia dE PiraCiCaBa, UNiCaMP

Resumo Geral
nesta mesa redonda promove-se a disseminação de  pesquisas e práticas que abrangem processos como dor e sofrimento. no Primeiro Estudo 
pretende-se promover uma  discussão sobre os conceitos de  dor,  sofrimento e  empatia com base em estudos empiricos e suas possiblidades 
de aplicação. O Segundo Estudo apresentará  um caso clinico sobre esquiva experiencial com base na Teoria de Aceitação e Compromiso. Será 
apresentado também, um Terceiro Estudo sobre os indicadores de sofrimento e possíveis sobreposições entre variáveis biológicas e comporta-
mentais relacionadas a indicadores depressão e estresse. A dor e o sofrimento são os sintomas mais comuns relatados por aqueles que buscam 
cuidados em saúde. Esses processos desencadeiam diversas demandas e um grande impacto na vida das pessoas, de seus familiares, bem como, 
a sociedade em geral. Estudos comportamentais pode identificar as diferentes funções que variáveis ambientais desempenham na manutenção 
ou mudança comportamental e promover melhor qualidade de vida

EMPATIA E MANIfESTAÇÕES DE DOR E SOfRIMENTO;

antonio Bento aLVeS de MoraeS1

1FaCUldadE dE odoNtoloGia dE PiraCiCaBa - UNiCaMP

Empatia, dor e sofrimento são temas da Psicologia da Saúde que oferecem  ao clínico, ou pesquisador, um conjunto de conhecimentos perti-
nentes à programas de intervenção e pesquisa. Esta apresentação discute a relação entre os conceitos de  dor, sofrimento e  empatia com base 
em estudos empiricos e suas possiblidades de aplicação. A delimitação do estudo da dor, pode ser restrita a injúria física ou ampliada até a “dor 
existencial” não diretamente  relacionada a um  evento físico desencadeador. Em qualquer dos casos, dor e sofrimento são termos que se mis-
turam, sendo ora analisados como fenômenos distintos, ora como sinônimos. Em geral, a dor  é  uma  sensação  desagradável produzida por 
lesão física. Em alguns trabalhos, o sofrimento é denominado como uma “dor mais generalizada”, sentida pelo indivíduo como um todo. Essas 
experiências afetam tanto a pessoa que as sente como aquela que a observa. A empatia é exatamente essa experiência entre dor e sofrimento, 
que envolve  sentimentos e pensamentos  evocados pela  observação do comportamento do outro. de um ponto de vista comportamental a dor, 
sofrimento e empatia são respostas do indivíduo em um dado contexto, sendo a observação e descrição destas relações o método de estudo do 
analista do comportamento. dadas as condições da análise dessas respostas, o analista do comportamento busca instalar novos repertórios de 
enfrentamento às situações adversas. A Análise Funcional do comportamento pode auxiliar tanto o clínico como o pesquisador a identificar as 
diferentes funções da dor, do sofrimento e empatia e suas interrelações. 

ESQUIVA EXPERIENCIAL : UM POSSIVEL PROCEDIMENTO DE INTERVENÇAO

regina chriStina WieLenSKa1

1iNStitUto dE PSiqUiatria do hoSPital daS ClíNiCaS da FaCUldadE dE MEdiCiNa da USP

Em ACT, a Terapia de Aceitação e Compromisso, um conceito bastante discutido é o da esquiva experiencial, que consiste na emissão de com-
portamentos, por vezes  topograficamente variados, mas cuja função é a mesma, afastar temporariamente uma pessoa de experienciar o so-
frimento emocional produzido por uma situação específica atual ou pela lembrança dela. Esquivar-se frequentemente de estímulos aversivos 
ou pré-aversivos  tende a afastar o indivíduo de potenciais situações ricas em reforçadores e oportunidades de crescimento e transformação. 
desse modo, o sofrimento acaba por ganhar dimensões ampliadas. E a vida torna-se progressivamente mais limitada.  na mesa será descrito um 
procedimento utilizado em consultório que tende a evocar descrições dos prejuízos gerados pelo compo rtamento de esquiva experiencial de 
clientes. O que se observa é que o procedimento ensina o cliente a identificar aspectos críticos de seu comportamento e funciona como operação 
motivadora para a emissão de comportamentos de enfrentamento e mudança.



MESAS REDONDAS

XXVI Encontro Brasileiro de Psicologia e Medicina 

Comportamental e II Encontro Cultural de 

Estudantes de Análise do Comportamento 

150

SOBREPOSIÇÕES ENTRE CATEGORIAS, PROCESSOS BIOLÓGICOS E COMPORTAMENTAIS DO SOfRIMENTO.

guStaVo SattoLo roLiM1

1UNivErSidadE FEdEral dE jUiz dE Fora – CaMPUS GovErNador valadarES 

neste estudo serão apresentados dados de pesquisa e de literatura sobre a sobreposição de variáveis biológicas e comportamentais relacionados 
a indicadores depressão e estresse, e uma possível leitura analítico comportamental desses processos. nas pesquisas que avaliam o sofrimento 
em estudantes pode-se identificar que existe uma variabilidade na prevalência deste fenômeno considerando a população (universitários de 
ciência humanas, exatas ou biológica) e os tipos de recursos utilizados na avaliação. No presente estudo, foram identificados que 26% dos 
alunos apresentam risco para sofrimento psicológico (SRQ-20), sem associação com indicadores comportamentais de risco (uso de álcool ou 
drogas). Considerando os domínios do instrumento pode-se afirmar que os alunos em risco apresentam maior frequência de sinais e sintomas 
relacionadas ao humor negativo e a energia vital, do que relacionada à pensamentos negativos ou sintomas somáticos. Em uma segunda pesquisa 
sobre burnout em alunos, a exaustão emocional foi a categoria com valor relativo. Considerando as perguntas de cada instrumento (SRQ-20 
e Maslach) e as discussões empíricas atuais sobre as possíveis sobreposições de fenômenos como burnout, estresse, depressão, sofrimento 
psicológico; neste artigo, busca-se refletir sobre a possível contribuição da Análise Experimental do Comportamento (AEC) na avaliação, e possível 
delimitação desses fenômenos. A literatura que prioriza a construção de categorias de sinais-sintomas, pode, acabar sendo capturada pela falta 
de definições operacionais ou pela diversidade de designações para descrever, de forma distinta, estados possivelmente semelhantes. A AEC 
pode auxiliar a sistematização e o estabelecimento de critérios sobre esses fenômenos psicológicos em saúde. 

TíTULO MESA REDONDA: ESTRATéGIAS DE DISSEMINAÇÃO DA ANÁLISE DO COMPORTAMENTO NA EXTENSÃO UNIVERSITÁRIA

DEBATEDORA: Maria eSter rodrigueS1

1UNivErSidadE EStadUal do oEStE do ParaNá, CaMPUS CaSCavEl

Resumo Geral
Historicamente, a Análise do Comportamento e o Behaviorismo Radical são alvos de críticas na Psicologia e em outras áreas do conhecimento, 
como na educação. Em muitos casos, isso se deve às incompreensões e distorções dos conceitos da área, resultado de uma série de práticas, que 
vão desde a dificuldade com a linguagem técnica até a apresentação dos conteúdos por profissionais de outras áreas. que limitam o alcance da 
área nas instituições de ensino superior e em práticas profissionais na psicologia e outras áreas. Mesmo diante desse contexto, a comunidade 
de analistas do comportamento, identificando esta lacuna existente, tem pensado em estratégias de disseminar os conhecimentos da área de 
forma a facilitar a compreensão de seus pressupostos e demonstrar as possibilidades  de sua utilização em diversos contextos, promovendo 
a ampliação da sua comunidade e maior interlocução com outras áreas do conhecimento. nesse sentido, o objetivo dessa mesa é discutir as 
possibilidades de difusão da análise do comportamento por meio de grupos de estudo e projetos de extensão em universidades, apresentando 
formatos e métodos adotados em 3 experiências de diferentes universidades do país. Também visa possibilitar o debate e reflexão sobre a ne-
cessidade de buscar soluções analítico-comportamentais para questões relativas ao reconhecimento público da relevância social da análise do 
comportamento. 

Palavras-chaves: Análise do Comportamento; Behaviorismo Radical; Extensão universitária; disseminação.

DISSEMINAÇÃO DA ANÁLISE DO COMPORTAMENTO: GRUPO DE ESTUDOS PARCERIA UNIOESTE-UNIPAR

Maria eSter rodrigueS1, thaiS c. gutStein2

1UNivErSidadE EStadUal do oEStE do ParaNá, CaMPUS CaSCavEl, 2UNivErSidadE ParaNaENSE, CaMPUS FraNCiSCo BEltrão   

O objetivo do trabalho é descrever a primeira experiência do Grupo de Estudos Análise do Comportamento e Educação – Um panorama 
Introdutório (GEACE), com trabalho de extensão. O grupo de estudos foi criado em 2016 na Universidade Estadual do Oeste do Paraná para 
que estudantes e profissionais de Pedagogia, Psicologia e áreas afins pudessem conhecer mais sobre Análise do Comportamento e para que 
pudéssemos disseminar a abordagem. O grupo, inicialmente, atraiu um conjunto de extensionistas com perfil diversificado (estudantes e 
profissionais de diversas formações), diferentes níveis de experiência com a abordagem e de diferentes municípios. A equipe privilegiou uma 
experiência introdutória e privilegiou estratégias que favoreceram a participação de extensionistas com características diversas. São descritas 
a condução dos encontros e algumas mudanças ocorridas na mesmo no decorrer do primeiro para o segundo semestre. Alterações em futura 
edição do projeto são sugeridas, em decorrência do aperfeiçoamento da experiência de ensino-extensão, com potencial para desenvolvimento 
de pesquisas.

Palavras-chaves: disseminação; Extensão Universitária; Análise do Comportamento, Behaviorismo Radical
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O DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA CULTURAL DO GRUPO DE ESTUDOS E DIfUSÃO DA ANÁLISE DO COMPORTAMENTO

caio Fernando FernandeS FeLiSBerto1, taYSa garcia caStriLLon1, thiago MarqueS Brito1, Virgínia cordeiro aMoriM1

1 UNivErSidadE FEdEral do Mato GroSSo, CaMPUS CUiaBá

O objetivo do trabalho é descrever a primeira experiência do Grupo de Estudos Análise do Comportamento e O Grupo de Estudos e difusão da 
Análise do Comportamento (GEdAC) consiste em um projeto de extensão da UFMT que promove encontros para discussão de temas sob a ótica 
da Análise do Comportamento. O presente trabalho teve como objetivo: a) Analisar o desenvolvimento da prática cultural “GEdAC” através da 
discussão de suas estratégias de difusão, esclarecendo as variáveis que propiciam melhores resultados; b) Verificar a utilidade das unidades de 
análise comportamental, nos níveis individual e cultural, para a compreensão da evolução de uma prática cultural em andamento em ambiente 
natural. Para tanto, foi utilizado um delineamento quase-experimental, sistematizando dados referentes: a) aos encontros dos anos passados, 
através do acesso ao banco de dados e de um grupo focal com ex coordenadores e extensionistas e b) aos encontros que ocorreram durante o 
restante do ano letivo de 2015, através de grupo focal com coordenadores, registro em áudio de reuniões da extensão e de acesso ao banco de 
dados. Os resultados indicam a utilidade do conceito de metacontingência para interpretar tal fenômeno, bem como que as CCEs das reuniões 
semanais de preparação afetam as CCEs dos encontros abertos à comunidade. A troca de gerações e os repertórios individuais dos extensionis-
tas contribuíram para mudança da prática. Pode-se perceber as diferenças entre as consequências selecionadoras e mantenedoras da prática, 
bem como algumas mudanças na organização dos estudantes com a presença dos professores e no modelo de autogestão. Observou-se tam-
bém outros subprodutos da prática como o surgimento de outros grupos de estudos no departamento.

Palavras-chaves: Prática Cultural; Grupo de Estudos; Quase-experimentação; Análise do Comportamento.

UMA ANÁLISE COMPORTAMENTAL DAS POLíTICAS INSTITUCIONAIS DO LABORATÓRIO DE ANÁLISE DO COMPORTAMENTO

daMoM cruZ riBeiro1, antonio Maia oLSen do VaLe1, Liana roSa eLiaS1

1UNivErSidadE FEdEral do CEará, CaMPUS SoBral

O Laboratório de Análise do Comportamento – LAnAC, projeto de extensão vinculado à Universidade Federal do Ceará – Campus Sobral, com 
foco na facilitação de divulgação e na formação em Análise do Comportamento (AC), bem como para atender à demandas de intervenção na 
comunidade sobralense. Os projetos são utilizados como 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. Seu funcionamento 
foi pensado a partir de princípios analítico-comportamentais que facilitassem o engajamento, manutenção e transmissão cultural das classes de 
comportamentos funcionalmente relacionados ao Laboratório. dentre estes destaca-se: 1) ausência de práticas institucionais coercitivas para a 
entrada e participação dos membros – o processo seletivo se dá a partir do interesse e natural frequência dos alunos nas suas atividades. 2) Baixo 
controle de estímulos na direção dos projetos – os projetos promovem encontros semanais conduzidos pelos extensionistas com temas a partir 
das motivações e reforçadores em comum dos membros; e, 3) Sistema de Autogestão – os coordenadores atuam só como orientadores, dando 
o suporte didático e profissional necessário para a execução das atividades. Como resultado, o LANAC acumulou: 98 palestras abertas (2011-
2016), 149 trabalhos apresentados no Encontro da ABPMC (2009-2015), promoção de 4 Encontros Sobralenses, 1 Podcast com mais de 65.000 
downloads (2015-atual), 4 grupos de estudo e 6 projetos. Considera-se, pela longevidade e atividade do LAnAC que estas práticas institucionais 
têm alcançado seus objetivos, configurando-o como uma prática cultural no curso de Psicologia da UFC/Sobral.

Palavras-chaves: análise do comportamento; extensão universitária; divulgação científica; ensino superior.
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TíTULO MESA REDONDA: USO DE VIDEOGAMES PARA ENSINO E PESQUISA EM PSICOLOGIA

DEBATEDOR: hernando BorgeS neVeS FiLho1

1 PoNtiFíCia UNivErSidadE CatóliCa dE GoiáS

Resumo Geral
Disciplinas de Análise do Comportamento prevem que alunos e alunas desenvolvam e realizem um pequeno experimento para fins didáticos de 
demonstração de processos comportamentais. Tal prática é essencial na formação de profissionais, na medida em que aprender com contin-
gências (desenvolver e realizar um experimento) é uma experiência mais rica do que somente ler e ouvir sobre estes (aprendizagem por regras). 
Entretanto, desenvolver experimentos requer uma infra-estrutura considerável. neste cenário, pesquisas de baixo custo e com sujeitos humanos 
(facilmente recrutados em corredores de universidades) são uma alternativa, e tem ganhado destaque o uso de jogos de videogame para estes 
fins. Diversos jogos comerciais possuem ferramentas para modifica-los, o que permite ao jogador criar seus próprios mapas e cenários. Tal 
ferramenta é propícia para o desenvolvimento de uma situação no jogo planejada para fins de de pesquisa. Na presente mesa-redonda, serão 
discutidas em linhas gerais as vantagens e desvantagens do uso de jogos de videogame como ferramentas de ensino e pesquisa. A primeira 
apresentação tratará de alguns programas e ferramentas de criação de jogos, com diferentes níveis de liberdade e jogabilidade, que não reque-
rem conhecimento de programação. A segunda apresentação faz um apanhado de jogos comerciais atuais que possuem diversas ferramentas 
embutidas de modificação do jogo, que permitem que experimentadores programem variadas contingências dentro destes sistemas. A terceira 
apresentação descreve o relato do uso de um jogo comercial por alunos de uma disciplina de Análise do Comportamento, que desenvolveram e 
realizaram experimentos variados com este jogo. 

Palavras-chaves: metodologia, tecnologias em sala de aula, videogames

CONSTRUÇÃO E DESIGN DE jOGOS E APLICATIVOS DIGITAIS PARA ENSINO E PESQUISA

MateuS FariaS1, eLiSa taVareS SanaBio hecK1

1UNivErSidadE FEdEral dE GoiáS

Um aliado útil na criação de ferramentas de pesquisa com sujeitos humanos é o jogo e o aplicativo digital. Seja disponível em navegadores de 
internet, computadores pessoais ou dispositivos mobile, são ferramentas customizáveis, capazes de oferecer as métricas, a precisão e a com-
plexidade requeridas de um delineamento experimental. Mesmo assim, é comum que acadêmicos de áreas distantes da computação vejam 
estes jogos e programas como artefatos distantes e incompreensíveis, gerando a necessidade de contratar ou terceirizar serviços de designers e 
programadores distantes da Análise do Comportamento para gerá-los. Uma alternativa começa a se mostrar possível com a introdução de novas 
ferramentas para a construção de jogos e aplicativos que requerem cada vez menos habilidades específicas para o seu desenvolvimento. Progra-
mas de computador chamados coletivamente de engines – Motores de produção -  são simples o suficiente para que qualquer acadêmico possa 
construir softwares de pesquisa com um mínimo de investimento, ampliando assim a capacidade de execução de pesquisa básica com sujeitos 
humanos. O trabalho apresenta algumas das principais engines disponíveis no mercado (Incluindo Unity, RPG Maker, GameMaker, e Twine), seus 
vantagens e limites, e apresenta um caminho para a aquisição do repertório necessário.

Palavras-chaves: Jogos digitais, desenvolvimento de softwares, Pesquisa em análise do comportamento, design de Jogos
financiamento:  não há.

ESCOLhA E USO DE jOGOS COMERCIAIS DE VIDEOGAME PARA PESQUISA E ENSINO: UM EXEMPLO DE RECRIAÇÃO DE EXPERIMENTOS CLÁS-
SICOS EM fORMATO DE jOGO

hernando BorgeS neVeS FiLho1, MateuS FariaS2

1 PoNtiFíCia UNivErSidadE CatóliCa dE GoiáS, 2 UNivErSidadE FEdEral dE GoiáS

A medida que jogos digitais se tornam cada vez mais lugar comum, é de se esperar que seus sistemas lógicos possam ser, de alguma forma, 
apreciados como ferramentas de pesquisa. Para além de seus usos discutidos como ferramentas de intervenção clínica e educacional, jogos 
comerciais – um termo que se refere a jogos com fins primários de entretenimento sendo distribuidos comercialmente em plataformas de venda 
– podem se tornar aliados na pesquisa com sujeitos humanos. Porém, nem todo jogo é criado igual, e existem características importantes que 
podem facilitar ou dificultar o o seu uso em uma pesquisa. Este trabalho busca argumentar como os Jogos Digitais podem ser uma ferramenta 
de pesquisa mais barata e de mais fácil aplicação, e fornecer os passos necessários para a escolha de um jogo para cada tipo de pesquisa. Como 
exemplo, investiga as capacidades de alguns jogos comerciais  – Minecraft, Terraria, Portal 2, e Red Remover, e jogos que possibilitem a criação 
de mapas e cenários sem o ser necessário o uso de programação.

Palavras-chaves: replicação, ensino, metodologia, tecnologias

financiamento:  Bolsa de pós doutorado CAPES/FAPEG doc-Fix cedida ao primeiro autor.
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USO DE UM jOGO COMERCIAL (PORTAL 2) COMO fERRAMENTA DE ENSINO E PESQUISA EM UMA DISCIPLINA DE ANÁLISE DO 
COMPORTAMENTO

YuLLa chriStoFFerSen KnauS1, MiriaM garcia-MiJareS1

1UNivErSidadE dE São PaUlo, ProGraMa dE PóS-GradUação EM PSiColoGia ExPEriMENtal

disciplinas de Análise do Comportamento em nível de graduação muitas vezes preveem uma etapa de desenvolvimento e realização de um 
experimento por parte dos alunos. Universidades que possuem biotérios muitas vezes utilizam ratos nessas etapas da disciplina. Entretanto, o 
uso de ratos envolve diversos custos, e requer uma infra-estrutura que nem toda universidade dispõe. diante disso, jogos de computador que 
possibilitam a criação de mapas e cenários podem ser ferramentas de baixo custo para o desenvolvimento e realização de pesquisas com hu-
manos. O presente trabalho apresenta o uso do jogo comercial Portal 2 como ferramenta de criação e realização de diversos experimentos, por 
parte de alunos matriculados em disciplinas de Análise do Comportamento da Universidade de São Paulo. Os alunos com acesso ao jogo e sua 
ferramenta de criação de mapas desenvolveram suas próprias pesquisas, sobre temas debatidos em aulas expositivas, e realizaram uma breve 
coleta de dados de cada um dos experimentos planejados, que envolviam temas como resolução de problemas, recombinação de respostas 
entre outros. diante disso, são discutidas as vantagens e desvantagens do uso de um jogo comercial como ferramenta didática, que permite que 
alunos desenvolvam e realizem experimentos comportamentais de forma gamificada, e sem a necessidade de conhecimentos de programação. 

Palavras-chaves: ensino de análise do comportamento, gameficação, ludificação, uso de tecnologias em sala de aula

financiamento:  Bolsa de doutorado da CAPES concedida a primeira autora.

TíTULO MESA REDONDA: COMPORTAMENTO SOCIAL, CULTURA E METACONTINGÊNCIAS: REfLEXÕES SOBRE PARCIMÔNIA, UTILIDADE E 
NíVEIS DE ANÁLISE

DEBATEDORA: caMiLa Muchon de MeLo 1

1 UNivErSidadE EStadUal dE loNdriNa

Resumo Geral
É crescente o interesse de analistas do comportamento pelo estudo de fenômenos sociais e/ou culturais. nesse contexto, o modelo explicativo 
mais utilizado (em incursões teóricas, interpretativas e experimentais) fundamenta-se no conceito de metacontingências, proposto por Sigrid 
Glenn pela primeira vez em publicação de 1986. A análise comportamental da cultura parece, muitas vezes, se confundir com análise de me-
tacontingências, como se uma dimensão necessariamente dependesse da outra, o que não é o caso: trata-se apenas de uma maneira possível 
de abordar fenômenos sociais/culturais. diante disso, cabe questionar até que ponto esse modelo seria o mais indicado para tal empreitada. O 
objetivo desta mesa é promover essa reflexão a partir de três frentes. A primeira fala examinará os desdobramentos do critério de parcimônia 
ou economia científica, incorporado pelo behaviorismo radical via influência de Ernst Mach, para a adoção dos conceitos de contingência e/ou 
metacontingência na análise comportamental da cultura. A segunda fala, por sua vez, tratará da alegada irredutibilidade inerente às metacontin-
gências e como a sua defesa pode ofuscar aspectos importantes dos processos sociais/culturais. Por fim, a terceira fala será dedicada à avaliação 
da utilidade (em sentido skinneriano, algo é útil se cria condições para a ação efetiva) da metacontingência como ferramenta explicativa e de apli-
cação na dimensão social/cultural a partir da análise da literatura da área publicada ao longo de 30 anos desde a primeira proposição do conceito.

MACh, CONTINGÊNCIAS E METACONTINGÊNCIAS: UNIDADES ANÁLISE SOB O CRITéRIO DA “ECONOMIA CIENTífICA”

KeSter carrara1

1 UNivErSidadE EStadUal PaUliSta, CaMPUS BaUrU

Pesquisadores de múltiplas disciplinas científicas reconhecem na obra do físico austríaco Ernst Mach (1838-1916) contribuições imprescindíveis 
para a formulação de um modelo metodologicamente elegante de ciência. Dentre outros, Mach influenciou e pode ser encontrado nas obras 
de J. Loeb, P. Frank, P. Bridgman, W. Quine, S. Freud e B. F. Skinner. na obra deste último, estão declaradamente presentes várias prescrições 
machianas para o desenvolvimento de uma “boa ciência”. Dentre elas, o conceito de “economia científica” ganha destaque tanto com referência a 
procedimentos metodológicos de observação, descrição e controle de variáveis quanto no que respeita ao desenvolvimento conceitual, formula-
ção de teorias e manipulação de unidades de análise em situações aplicadas. É sobejamente conhecido no behaviorismo o fato de que o conceito 
de causa foi substituído por Skinner a partir da ideia de relações funcionais emprestada de Mach. Tal estratégia apoia-se na concepção de teoria 
como “conjunto de meios econômicos para resumir tais relações”, o que leva Mach a sugerir uma tolerância inversamente proporcional ao de-
senvolvimento da ciência a formulações metafísicas para explicar “fenômenos”. O behaviorismo radical adota e assume, com isso, o pressuposto 
machiano irrenunciável da economia (conceitual-explicativa) em ciência. É por essa razão que o “Skinner seguidor de Mach” rejeita a formulação 
de novas unidades de análise quando outras, mais elegantes (metodologicamente simples) podem ser utilizadas sem qualquer prejuízo em seu 
lugar. É nesse contexto que esta apresentação se propõe a uma análise da pertinência da adoção dos conceitos de contingência e/ou metacon-
tingência na Análise Comportamental da Cultura.
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METACONTINGÊNCIAS: UMA ANÁLISE DE SUAS CARACTERíSTICAS NA INTERPRETAÇÃO DE fENÔMENOS SOCIAIS

FeLipe BuLZico da SiLVa 1 

1 UNivErSidadE EStadUal PaUliSta, CaMPUS BaUrU

O modelo das metacontingências, utilizado em análogos experimentais e pesquisas teórico-conceituais sobre fenômenos sociais, é sustentado 
pela premissa segundo a qual fenômenos sociais, embora compostos de fenômenos comportamentais, não seriam redutíveis aos últimos. Em-
bora essa premissa seja ambígua, suscitando distintos entendimentos, frequentemente dela se extrai – embora não seja conclusão necessária 
– que tais fenômenos irredutíveis seriam explicados em termos de um terceiro nível, não mais, portanto, exclusivamente em termos de seleção 
operante. Elucidadas essa premissa e a conclusão dela extraída, esta apresentação, dividida em duas partes, tem por objetivo propor uma breve 
discussão sobre as características desse modelo e suas implicações à interpretação de fenômenos sociais. na primeira, indicarei via exemplos 
na literatura três características que podem ser interpretadas do modelo tal como utilizado em pesquisas teórico-conceituais: (1) ênfase sobre 
unidades grupais passíveis de seleção em terceiro nível em detrimento de uma descrição minuciosa dos contextos sob os quais as pessoas que 
participam de uma prática se comportam; (2) ênfase na recorrência de um entrelaçamento e seu produto agregado, mas pouca visibilidade ao 
contexto do qual surge a primeira ocorrência desse entrelaçamento; (3) pouca ênfase de quem são as pessoas que participam de uma prática, no 
sentido de especificidades comportamentais que lhes são atribuídas pelos contextos social e cultural. Na segunda parte, defenderei que essas 
características podem levar a interpretações inadequadas de fenômenos sociais, realçando a importância de análises contextuais minuciosas do 
comportamento social. 

SOBRE A fUNÇÃO DA CIÊNCIA: UM PANORAMA DOS 30 ANOS DE PRODUÇÃO EM METACONTINGÊNCIAS

1diego ZiLio

1UNivErSidadE FEdEral do ESPírito SaNto

Uma característica da análise do comportamento que parece justificar a sua classificação como proposta pragmatista consiste no papel reserva-
do à ciência: a promoção da ação efetiva. A efetividade é caracterizada pelo aumento da probabilidade de entrar em contato com consequências 
reforçadoras na interação com o mundo (biológico, psicológico e social) em função do conhecimento produzido pela prática científica. À luz dessa 
premissa, o objetivo desta apresentação é avaliar as características da produção em metacontingências de 1986 até 2016. Para tanto, foram 
selecionados artigos publicados em 16 periódicos de análise do comportamento que continham o termo “metacontingência(s)” em seus títulos, 
resumos ou corpos de texto. Após leitura inicial (visando eliminar textos em que o termo aparecia, mas não era relevante, resenhas de livros e 
editoriais), procedeu-se à análise quantitativa e qualitativa dos artigos restantes. Essa análise envolveu (a) a categorização do material em quatro 
dimensões – artigos teóricos, interpretativos, experimentais e aplicados – e sua frequência de publicação ao longo dos anos e entre os periódicos; 
(b) a distribuição da frequência de publicação sobre o tema entre jornais e grupos (universidades) da área; e (c) a avaliação específica do uso da 
metacontingência nas aplicações descritas nos artigos que se enquadravam nessa categoria. Os resultados apontam que (a) a definição do termo 
“metacontingência” ainda é uma questão em aberto; (d) os dados experimentais parecem não ser robustos para sustentar premissas defendidas 
pelos proponentes do modelo; e (c) ainda não houve (ao menos em forma publicada) aplicação em que o modelo foi ferramenta indispensável.
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TíTULO MESA REDONDA: ANARQUISMOS E ANÁLISE DO COMPORTAMENTO

DEBATEDOR: carLoS eduardo LopeS1 2

1 laBoratório dE FiloSoFia E MEtodoloGia da PSiColoGia, UNivErSidadE EStadUal dE MariNGá, 2ProGraMa dE MEStrado EM aNáliSE do 
CoMPortaMENto

Resumo Geral 

A edição de 2015 do Encontro da ABPMC deu lugar à primeira mesa redonda sobre Anarquismos e Análise do Comportamento. À época, foram 
debatidos temas como anarquismo epistemológico e ciência, aproximações entre as noções de liberdade entre Mikhail Bakunin e B. F. Skinner, e 
pontos de contato e distanciamento entre a ecologia social de Murray Bookchin e o comportamentalismo radical de Skinner. Esta segunda edição 
busca (i) dar continuidade à iniciativa e (ii) ampliar o escopo de temas abordados na interlocução entre anarquismos e comportamentalismo 
radical. A pesquisa conceitual é elemento comum entre a edição anterior e esta. O primeiro trabalho parte do pressuposto de que aversividade é 
parte inerente das relações sociais e, através da descrição de algumas relações de controle típicas de nossa organização política, inclusas algumas 
que envolvem reforçamento positivo imediato, propõe uma diferenciação entre controles aversivos e opressão. O segundo trabalho trata de am-
pliar a discussão sobre os sentidos analítico-comportamentais de liberdade, tendo como maior inspiração a formulação escalar entre liberdade e 
coerção proposta por Israel Goldiamond. A perspectiva é a de que tal reflexão contribua para análises mais complexas de relações de poder em 
nossa sociedade. O terceiro trabalho visa a uma análise da política como agência de controle, com foco nas discrepâncias de poder entre os que 
estão na posição de controladores e os controlados e as políticas públicas resultantes dessas condições. Ainda, é questionado o papel exercido 
pelo analista do comportamento nesse cenário. desse modo, espera-se que a continuidade dessa iniciativa sirva de contexto para o fortaleci-
mento de laços entre pessoas interessadas no desenvolvimento posterior da interlocução entre comportamentalismos e perspectivas libertárias.

Palavras-chaves: Anarquismo, Análise do Comportamento, Política, Ciência. 

ANÁLISE DO COMPORTAMENTO E POLITICA: REfLEXÕES SOBRE OPRESSÃO E CONTROLE AVERSIVO

Luana FLor taVareS haMiLton 1, diego ManSano FernandeS 2

1 FaCUldadE dEvry rUy BarBoSa, Salvador, 2GrUPo dE EStUdoS E PESqUiSa EM dEliNEaMENtoS CUltUraiS, UNivErSidadE EStadUal PaUliSta, 
CaMPUS BaUrU

Questões relacionadas aos efeitos do controle aversivo sobre o comportamento humano e, principalmente, sobre seus efeitos adversos, têm sido 
amplamente discutidas e pesquisadas na Análise do Comportamento. notoriamente nossa cultura se utiliza de controle aversivo em demasia 
como estratégia educacional e de controle do comportamento, seja em relações entre indivíduos, seja entre indivíduos e organizações. Embora 
caminhos possam ser apontados para reduzir as relações sociais aversivas, não podemos esquecer que evitar completamente o sofrimento hu-
mano parece ser um feito impossível. Eventos que fogem do nosso controle – tanto na esfera social quanto individual – que podem ser caracteri-
zados como aversivos são inevitáveis. A partir da análise que Skinner faz do controle aversivo podemos afirmar que nem todo controle aversivo é 
necessariamente opressivo. Por outro lado, observamos um refinamento dos controles sociais que deixam de consequenciar aversivamente de 
forma imediata – diminuindo a probabilidade de respostas de contracontrole – e passam a regular o comportamento através de reforçamento 
positivo imediato. O presente trabalho visa (a) descrever alguns controles aversivos presentes em relações sociais, (b) discutir a impossibilidade 
da ausência completa de relações aversivas na vida social, (c) discutir se o controle opressivo pode ser identificado em contingências de reforça-
mento positivo.  
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EXPANDINDO OS SENTIDOS DE ‘LIBERDADE’ NA ANÁLISE DO COMPORTAMENTO: CONTRIBUIÇÕES DE ISRAEL GOLDIAMOND

raMon cardinaLi de FernandeS1

1UNivErSidadE FEdEral do ParaNá

Identificar e caracterizar diferentes condições comportamentais que controlam a emissão da palavra “liberdade” permite aos analistas do com-
portamento definir sentidos desse termo que sejam coerentes com os pressupostos epistemológicos do comportamentalismo radical. Com 
frequência, os sentidos de “liberdade” na literatura da área fazem referência às condições onde há ausência de controle aversivo e ausência de 
controle por reforçamento positivo com consequências aversivas a médio ou longo prazo. Tais sentidos remetem, via de regra, às interpretações 
pioneiras de B.F. Skinner, sendo pouco comum menções a outros analistas do comportamento que trataram da temática. Um desses analis-
tas do comportamento foi Israel Goldiamond, que definiu “liberdade” enquanto possibilidade de escolhas genuínas e descreveu as condições 
comportamentais que permitem o uso de tal definição. Para que se possa dizer que há possibilidade de escolha genuína, é necessário que o 
contexto seja composto por um conjunto de contingências alternativas que permita acesso a consequências críticas. Quanto maior o número 
de contingências alternativas existentes num dado contexto, maior é o grau de liberdade da escolha. de maneira inversa, quanto menor o grau 
de liberdade, maior o grau de coerção. desse modo, Goldiamond enfatiza uma concepção escalar de liberdade e coerção, em detrimento de 
uma concepção de liberdade e coerção enquanto status absolutos. Além disso, o grau de coerção é caracterizado também pelo quão crítica são 
as consequências que controlam os comportamentos envolvidos na situação de escolha e pelo tipo de arranjo institucional que tornam certas 
consequências críticas (coerção institucionalmente instigada ou institucionalmente oportuna). Argumento que as formulações de Goldiamond 
expandem os sentidos analítico-comportamentais tradicionais de liberdade e ampliam o escopo interpretativo das relações de poder presentes 
em contextos sociais diversos.

SOBRE POLíTICAS PúBLICAS E AGÊNCIAS DE CONTROLE: UMA ANÁLISE ANARQUISTA-COMPORTAMENTAL

carLoS eduardo LopeS1 2

1laBoratório dE FiloSoFia E MEtodoloGia da PSiColoGia, UNivErSidadE EStadUal dE MariNGá, 2ProGraMa dE MEStrado EM aNáliSE do 
CoMPortaMENto

Recentemente os analistas do comportamento têm se interessado mais pelas políticas públicas. nesse contexto, algumas questões são recorren-
tes. Como tornar as políticas públicas mais efetivas? Como transferir o conhecimento analítico-comportamental para a elaboração e execução 
dessas políticas? Como aumentar a participação de analistas do comportamento nessa área de atuação? Embora essas questões sejam instigan-
tes e importantes, há duas perguntas anteriores que precisam ser consideradas. Quem elabora as políticas públicas? E quem é o alvo dessas po-
líticas? Em nossa sociedade, essas questões têm respostas diferentes. Embora a população em geral, ou uma parcela específica dela, seja o alvo 
das políticas públicas, quem as aprova (e eventualmente as formula) são representantes políticos. diante dessa realidade, a análise da instituição 
política como agência de controle parece fundamental. Como agência de controle, o corpus político é uma parte bastante organizada de nossa 
sociedade, que, justamente por isso, tem grande poder de controle do comportamento dos cidadãos. Esse poder decorre do monopólio de certos 
reforçadores positivos e, principalmente, de eventos aversivos, que são usados para manter a obediência dos controlados às leis formuladas 
pelos controladores. Além disso, como em toda agência de controle, os controladores têm acesso a reforçadores específicos, que dependem da 
aquiescência dos controlados. Por conta disso, o funcionamento da agência é predominantemente orientado para a obtenção e manutenção 
de reforçadores para os controladores, ou seja, da manutenção de sua posição de poder. Consequentemente, qualquer comportamento que 
ameace isso é ostensivamente punido. Considerando essa análise, parece possível concluir que a participação de analistas do comportamento 
na formulação e implementação de políticas públicas só seria efetiva se os resultados beneficiarem os controladores.
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TíTULO MESA REDONDA: LINGUAGEM E TERAPIAS COMPORTAMENTAIS CONTEXTUAIS 

DEBATEDOR: WiLLiaM Fereira pereZ 1

1 CENtro ParadiGMa

Resumo Geral 

A compreensão funcional da linguagem é essencial para a prática do terapeuta comportamental. Um dos principais motivos que justifica esta 
afirmação é o fato de a psicoterapia ser uma interação predominantemente verbal., de modo que as melhoras obtidas pelo cliente e que foram 
decorrentes do processo terapêutico são, direta ou indiretamente, fruto do uso da linguagem pelo clínico. O desenvolvimento da Teoria das 
Molduras Relacionais (RFT) tem favorecido o entendimento de como o comportamento verbal é capaz de produzir mudanças em outros com-
portamentos. Portanto, a análise da interação terapeuta-cliente por meio da ótica da RFT é capaz de informar o terapeuta sobre a sua prática 
em sessão e, consequentemente, auxiliá-lo na otimização de suas intervenções. A presente mesa se propõe a debater como o clínico analítico-
-comportamental pode, por meio do manejo do comportamento verbal na interação terapêutica, intervir sobre distintos problemas enfrentados 
pelo cliente. Tal discussão será feita no âmbito das Terapias Comportamentais Contextuais, em especial a Psicoterapia Analítica Funcional (FAP) 
e a Terapia de Aceitação e Compromisso (ACT).

UTILIZANDO A LINGUAGEM PARA MODULAR O IMPACTO DE ESTíMULOS RELEVANTES 

danieL aSSaZ 1

1 UNivErSidadE dE São PaUlo

Considerando que todo comportamento é determinado pelas contingências históricas e atuais, uma poderosa fonte de controle sobre o res-
ponder do indivíduo é a estimulação antecedente à resposta, de modo que, a despeito de o cliente possuir um repertório para emitir respostas 
mais adequadas à situação, as fontes de controle necessárias para sua ocorrência podem não estar fortes o suficiente para a ocorrência de tal 
comportamento, seja porque o cliente está pouco sensível a elas; seja porque outra fonte está muito forte, ofuscando as demais. Apesar de mui-
tas vezes não ser possível apresentar ou remover tais fontes de controle diretamente, uma alternativa é modular o impacto delas (aumentando 
ou reduzindo-o) através do comportamento verbal. Com base em casos clínicos, esta apresentação se propõe a discutir como alternar, de forma 
flexível, entre diferentes fontes de influência a partir de processos verbais, modulando o impacto destas estimulações e auxiliando o cliente a 
lidar com situações de conflito interpessoal e de regulação emocional. Ademais, a importância desse processo para a prática do próprio terapeuta 
e sua efetividade também serão debatidas.

Self E LINGUAGEM: COMO UTILIZAR O Self COMO CONTEXTO E A LINGUAGEM NA RELAÇÃO TERAPÊUTICA PARA APRIMORAR O 
REPERTÓRIO DE CONTROLE PRIVADO 

priSciLa roLiM 1

1 CENtro ParadiGMa

Há muitas maneiras pelas quais o self como contexto pode ser percebido na prática clínica. no comportamento verbal, pode-se perceber um 
aumento na relação do self com valores maiores ou com a humanidade. Uma boa dose de nossa dor e inflexibilidade parece ser causada por 
regras que não funcionam e utilizamos para dar sentido ao mundo. O seguimento de regras além de poder gerar uma redução na nossa cons-
cientização, pode também diminuir o contato com o contexto de aprendizagem de certos comportamentos verbais para descrição e experiência 
de si. Um cliente que vem à psicoterapia apresentando problemas associados à experiência do self poderia manifestar uma problemática envol-
vendo dificuldades para descrever sua própria perspectiva dos eventos cotidianos e uma habilidade restrita de reconhecer e nomear emoções, 
pensamentos e outros eventos privados que experimenta. Com base em casos clínicos, esta apresentação se propõe a discutir como a relação 
terapêutica e os processos verbais podem auxiliar o cliente estar mais presente na relação, melhorar o repertório de autodescrição da perspec-
tiva do eu sob controle de estímulos privados e melhorar a flexibilidade emocional.

LINGUAGEM COMO INSTRUMENTO DE TRANSfORMAÇÃO CONTEXTUAL SIMBÓLICA 

Monica VaLentiM 1

1 CENtro ParadiGMa

na perspectiva do Contextualismo Funcional, linguagem é um comportamento aprendido de construir e responder a relações simbólicas entre 
eventos, que interfere na sensibilidade ao contexto e pode conduzir à persistência em estratégias ineficazes, através do seguimento rígido de 
regras.  Por outro lado, a linguagem é central à terapia e permite alterações simbólicas do contexto, quando alterações concretas não são possí-
veis. Esta apresentação pretende discutir como o terapeuta pode utilizar molduras relacionais como instrumentos simbólicos que permitam mais 
coerência funcional e sensibilidade contextual flexível, alterando contextos e produzindo transformações de funções, para que outras classes de 
comportamentos possam ser evocadas e selecionadas. 
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TíTULO MESA REDONDA: MéTODOS NÃO-ORTODOXOS DE PRODUÇÃO DE CONhECIMENTO NA ANÁLISE COMPORTAMENTAL DA 
CULTURA

DEBATEDOR: guiLherMe Bergo Leugi1

1 CENtrE For SoCial ChaNGE, UNivErSity oF SoUth aUStralia E CENtro dE tECNoloGia da iNForMação rENato arChEr

Resumo Geral 

A mesa pretende abordar questões práticas e epistemológicas da inserção do analista do comportamento, como pesquisador, com populações 
minoritárias e em comunidades, e também aspectos teóricos e práticos dessa inserção do ponto de vista da construção, uso e aplicação de 
metodologias não ortodoxas para produção de conhecimento. As apresentações aqui reunidas têm por objetivo esboçar um panorama acerca 
de tais metodologias, utilizando especialmente o ponto de vista da pesquisa indígena, suas especificidades e epistemologias, e da epistemologia 
feminista e sua discussão sobre a participação das mulheres na ciência. nesse sentido, com base em experiências de campo com indígenas 
australianos, a primeira fala examinará as relações entre a Análise do Comportamento e epistemologias pós-coloniais, propondo uma 
concepção de pesquisa entendida pela ideia de construção de relações, não apenas de coleta de dados. A segunda fala, por seu turno, discutirá 
algumas das questões com as quais a epistemologia feminista tem lidado e, a partir dessa discussão, avaliará a condição da própria análise do 
comportamento em relação à produção de conhecimento de e sobre as mulheres. Por último, a terceira fala estabelecerá diálogos entre alguns 
tópicos metodológicos desenvolvidos por Pauline e Bernard Guerin quando estes tratam de pesquisas em comunidades fechadas e experiências 
de campo junto a indígenas Terena e Kaingáng, propondo que um possível caminho para o avanço no estudo dos fenômenos sociais e culturais 
na análise comportamental das culturas pode ocorrer por meio da importação – cautelosa – de estratégias metodológicas das ciências sociais.

PRODUÇÃO DE CONhECIMENTO EM PESQUISA SOCIAL E ANÁLISE DO COMPORTAMENTO: DIÁLOGOS COM EPISTEMOLOGIAS PÓS-
COLONIAIS A PARTIR DE EXPERIÊNCIAS DE CAMPO

guiLherMe Bergo Leugi12

1CENtrE For SoCial ChaNGE, UNivErSity oF SoUth aUStralia; 2CENtro dE tECNoloGia da iNForMação rENato arChEr

Resumo Geral 

Quando fazemos pesquisa em grupos étnica, social ou culturalmente diversos, encontramos barreiras tanto metodológicas quanto conceituais. 
Esse tipo de pesquisa favorece a reformulação de abordagens teórico-metodológicas de produção de conhecimento. Esse favorecimento se 
verifica, historicamente, em diferentes abordagens presentes nas humanidades. Nesses contextos, ortodoxia metodológica e transposição de 
métodos tradicionais não produz, necessariamente, conhecimento confiável. Essa é a proposta de algumas das epistemologias pós-coloniais 
aqui tratadas. Com esse ponto de partida, o objetivo principal desta apresentação é lidar com certos problemas epistemológicos e práticos das 
pesquisas realizadas com métodos não ortodoxos para produção de conhecimento, especialmente no tocante a populações usualmente à margem 
dos modelos eurocêntricos de produção de conhecimento científico-acadêmico. Por exemplo, como lidar com hierarquias no conhecimento, 
de maneira que os resultados de pesquisa sejam relevantes para as populações interessadas. Ou ainda, como incorporar conhecimento 
local e comunitário na pesquisa de modo que não reproduza a lógica colonial. Serão traçados paralelos entre Análise do Comportamento e 
epistemologias pós-coloniais, com suporte de experiências vindas de pesquisa de campo, especialmente com populações indígenas na Austrália 
Meridional. Também é objetivo do presente trabalho, apresentar uma perspectiva de produção e validação de conhecimento, assentada no 
entendimento de que o momento de coleta de dados não ocorre fora de seu contexto, sendo essencialmente um momento de construção 
de relações. Essas relações, por sua vez, subsidiarão a produção de conhecimento que sirva também para emancipação de populações 
marginalizadas. A Análise do Comportamento está, teoricamente, em um lugar privilegiado para lidar com questões sociais, em se considerando 
sua epistemologia empírica e funcional, porém quando esta epistemologia transforma-se em ortodoxia metodológica, a área reproduz certos 
vieses que podem novamente onerar e marginalizar o conhecimento divergente. Ao pesquisar com populações politicamente, mas também 
epistemologicamente marginalizadas, o rigor de conhecimento não vem da ortodoxia, mas da adaptação, do reconhecimento das fronteiras e da 
história e do posicionamento estratégico do pesquisador em relação a seus participantes.

Palavras-chaves: Epistemologias pós-coloniais; Metodologia de pesquisa social; Populações indígenas; Comportamento social; Análise funcional. 
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CONSTRUINDO PONTES ENTRE A EPISTEMOLOGIA fEMINISTA E A ANÁLISE DO COMPORTAMENTO

aLine couto12

1UNivErSidadE FEdEral do ParaNá; 2UNivErSidadE FEdEral dE São PaUlo

Resumo Geral 

O feminismo se constituiu, para além do movimento pela libertação das mulheres como objetivo último, como uma ferramenta epistemológica 
e ética crítica das sociedades humanas, submetendo o comportamento humano a escrutínio frente à constatação das práticas culturais que 
oprimem mulheres em detrimento dos homens. dentre as críticas engendradas e alternativas propostas pelo corpo teórico feminista, está a que 
se instala à própria construção do conhecimento, já que esta, histórica e sistematicamente, tem sido feita colocando as mulheres à margem. 
A epistemologia feminista suscita vários debates sobre a forma com que fazemos ciência – constituindo-se, portanto, como uma crítica ao 
comportamento de cientistas e às variáveis que afetam o mesmo – e propondo variadas e inovadoras formas de abordagem da questão, como a 
teoria do ponto de vista feminista e as possibilidades e limites da inclusão de mais mulheres na ciência, esta última como estratégia de equilíbrio 
da desigualdade. O presente trabalho tem como objetivo apresentar, em linhas gerais, as questões sobre as quais a epistemologia feminista 
tem se debruçado, bem como o status da análise do comportamento em relação à produção de conhecimento de e sobre mulheres, apontando 
motivos para refletir sobre tais críticas e indicando a discussão sobre valores na ciência comportamental como um dos caminhos possíveis de 
exploração.

Palavras-chaves: Epistemologia feminista; Epistemologia comportamental; Análise crítica; Feminismo; Valores. 

QUESTÕES METODOLÓGICAS EM ANÁLISE COMPORTAMENTAL DAS CULTURAS: REfLEXÕES A PARTIR DE UMA EXPERIÊNCIA EM ALDEIA 
INDíGENA TERENA

FeLipe BuLZico da SiLVa1

1UNivErSidadE EStadUal PaUliSta “júlio dE MESqUita Filho”

Resumo Geral 

O comportamentalismo radical, tal como proposto inicialmente por B. F. Skinner (1904-1990), adotou como estratégia metodológica ao estudo 
do comportamento em suas relações com o ambiente o arranjo de condições experimentais adequadamente controladas em laboratório. 
desde Skinner, essa estratégia tem se mostrado muito frutífera, possibilitando a produção e consolidação de um conjunto de conhecimentos 
empiricamente sólidos e dos quais o analista do comportamento se vale em suas interpretações e intervenções em situações onde o controle 
típico do laboratório não é possível – ou até mesmo desejável. Para além do uso da interpretação nessas situações de controle limitado, contudo, 
também se faz necessário o desenvolvimento de alternativas metodológicas que permitam que os fenômenos empíricos possam ser observados 
e descritos satisfatoriamente. nesse sentido, esta apresentação trata de um caso no qual o controle que se obtém em laboratório não é extensível: 
pesquisas em comunidades indígenas. Em consonância com a perspectiva de uma epistemologia empírica, projeto delineado em Skinner, 
nesta apresentação estabeleço diálogos entre minhas experiências em aldeias Terena (SP e MS) e os três principais tópicos metodológicos 
discutidos por Pauline e Bernard Guerin quando estes tratam de pesquisas em comunidades baseadas em parentesco (comunidades fechadas): 
(1) a metáfora da cebola, segundo a qual o conhecimento acerca de uma comunidade e seu modo de funcionamento, tal como descascar uma 
cebola, vem em camadas; (2) a necessidade do uso de métodos intensivos de pesquisa, isto é, com observação participante e prolongada; (3) a 
necessidade de não compartimentalizar os tópicos de pesquisa. Por último, argumento que um avanço nos estudos sobre fenômenos sociais e 
culturais na Análise do Comportamento pode se dar por meio de diálogos com as ciências sociais quanto às estratégias metodológicas, desde que 
as alternativas eventualmente importadas continuem compatíveis com preceitos básicos da ciência do comportamento.

Palavras-chaves: Análise do comportamento; Metodologia; Comunidades indígenas. 
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SEXUALIDADE hUMANA E ANÁLISE DO COMPORTAMENTO: LIMITES E CONTRIBUIÇÕES DO BEhAVIORISMO RADICAL

DEBATEDOR: FLorêncio Mariano da coSta Júnior1 2

1 ProGraMa dE PóS-GradUação EM EdUCação SExUal, UNivErSidadE EStadUal PaUliSta CaMPUS araraqUara, 2 iNtitUto dE aNáliSE do 
CoMPortaMENto dE BaUrU

Resumo Geral 

A sexualidade humana é um fenômeno reconhecidamente estudado na Psicologia e é objeto de análise e intervenção para diferentes proposições 
teóricas. Porém, no que se refere a campo da análise do comportamento poucas pesquisas teóricos e aplicados tem se dedicado ao estudo da sexualidade 
humana e seus diferentes componentes: gênero, práticas sexuais, práticas culturais etc. Ainda que tais temas estejam presentes nas ciências psicológicas, 
pouco aporte teórico existe para a compreensão da sexualidade a partir de uma visão Behaviorista Radical. Entre as décadas de 60 a 80 pesquisas 
experimentais e clinicas sustentaram a aplicação de uma ciência comportamental baseada no aporte metodológico das técnicas de modificação de 
comportamento direcionadas ao manejo de práticas e comportamentos sexuais. Tais praticas foram criticadas por outros aportes teóricos e a ciência 
comportamental da época foi acusada de ser patologizante e reducionista. neste mesmo período de décadas e até os dias atuais as ciências humanas e 
sociais tem se dedicado na tarefa de ampliar as concepções acerca da sexualidade e abordá-la como um fenômeno complexo resultante das condições, 
biológicas, culturais e históricas. desta forma as apresentações da mesa redonda trazem a lume a aplicabilidade e limites da análise do comportamento 
e da filosofia Behaviorista Radical dialogada com as atuais contribuições nas ciências humanas acerca da sexualidade humana.

Palavras-chaves: Sexualidade Humana; Análise do Comportamento; Behaviorismo Radical.

CONTRIBUIÇÕES DA ANÁLISE DO COMPORTAMENTO PARA INTERVENÇÃO EM EDUCAÇÃO SEXUAL DE PESSOAS COM AUTISMO

ana carLa Vieira1

1UNivErSidadE do SaGrado Coração, BaUrU

O Transtorno do Espectro Autista (TEA) é uma condição de neurodesenvolvimento cujas características principais são as dificuldades na comu-
nicação social e os comportamentos restritos ou repetitivos das pessoas. dentre os tratamentos indicados para a melhora da qualidade de vida 
dessa população, a Análise Aplicada do Comportamento (ABA) tem apresentado resultados científicos eficazes em diversos lugares do mundo, 
por meio da modificação de comportamentos, ensino sistemático e registro do dado básico. Uma das áreas que carece de estudos e atenção 
neste contexto é a sexualidade, que deve ser abordada não somente devido à vulnerabilidade da população com relação a abusos sexuais, mas 
também pelos seus direitos de acesso a informações, vivências e sobre o próprio corpo, a serem garantidos legal e oficialmente após a criação 
da Lei Brasileira de Inclusão, em 2015. Entendendo a sexualidade enquanto uma dimensão humana ampla e complexa, tem-se que comporta-
mentos sexuais são aqueles relacionados aos contatos com pares, expressões de afeto e de prazer, de gênero, identidade e autoconhecimento, 
paquera, autocuidados, sexo, etc. A ABA pode contribuir por meio do ensino preventivo de comportamentos, como o uso de preservativos, por 
exemplo, ou intervindo em comportamentos já existentes no repertório, como modelagem da masturbação para locais privativos. O ensino de 
comportamentos sexuais deve, portanto, ser similar ao de outros operantes e exige, de profissionais e familiares, reflexões sobre o assunto, 
consistência no ensino dos comportamentos e clareza sobre os objetivos a serem atingidos. 

SEXUALIDADE E ENVELhECIMENTO: UMA DISCUSSÃO POSSíVEL PARA A ANÁLISE DO COMPORTAMENTO

tatiana c. r. netto1 2

1 UNivErSidadE do SaGrado Coração, BaUrU, 2 ProGraMa dE PóS-GradUação EM PSiColoGia do dESENvolviMENto E aPrENdizaGEM, 
UNivErSidadE EStadUal PaUliSta, CaMPUS BaUrU

O estudo objetiva apresentar uma reflexão teórica sobre a sexualidade do idoso através da integração entre os três níveis de seleção natural por 
consequências: filogênese, ontogênese e cultura. A partir dos pressupostos da análise do comportamento, a sexualidade atrela-se aos processos 
de seleção por consequências uma vez que comportamentos sexuais do idoso são mantidos por práticas culturais que podem reforçar ou punir 
valores culturais em vigor que resultam em comportamentos aprendidos, que se mantem ou se extinguem. Embora valores culturais reforcem a 
dessexualização do idoso, a sexualidade é inerente ao ser humano, percorrendo todas as fases do desenvolvimento, incluindo a velhice. O orga-
nismo modifica-se como um todo com o passar dos anos e a sexualidade também se transforma. O envelhecimento traz modificações importan-
tes nos aspectos físicos e emocionais das pessoas, porém os eventos ditos como encobertos e privados tais como sentimentos e as sensações se 
mantem, podendo a sexualidade ser vivênciada até o fim da vida. As contingências relacionadas a temática tais como: educação sexual, conceito 
de sexualidade, relacionamentos amorosos e sexuais, saúde e resposta sexual (desejo, excitação e orgasmo) também serão discutidas a partir 
da percepção do próprio idoso. Por fim, serão discutidas variáveis que controlam a sexualidade do idoso em seus aspectos filogenéticos, onto-
genéticos e culturais incluindo aspectos respondentes e operantes. Assim, o estudo da sexualidade do idoso (em suas dimensões de filogênese 
e ontogênese) mediado pelo contexto sociocultural pode representar um modelo promissor para pesquisas que proponham melhor qualidade 
de vida ao idoso incluindo a sua sexualidade.

Palavras-chaves: sexualidade; idoso; velhice.
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PROjETOS DE LEI SOBRE CRIMINALIZAÇÃO DA hOMOfOBIA, UMA ANÁLISE COMPORTAMENTAL

raphaeL doS SantoS teixeira1, ana cLáudia BortoLoZZi Maia1 2

1 ProGraMa dE PóS-GradUação EM PSiColoGia do dESENvolviMENto E aPrENdizaGEM, UNivErSidadE EStadUal PaUliSta, CaMPUS BaUrU       
2 ProGraMa dE PóS-GradUação EM EdUCação SExUal, UNivErSidadE EStadUal PaUliSta, CaMPUS araraqUara

A literatura apresenta que os crimes de homofobia no Brasil exibem números cada vez mais alarmantes, registrando-se, a cada ano, novos casos 
de homicídios contra a população de Lésbicas, Gays, Bissexuais, Transexuais e Travestis (LGBTT). Existem programas nacionais que visam redu-
zir estes números, porém estes não trabalham de forma interligada levando a restrições no acompanhamento de suas ações efetivas. dentre 
as legislações preocupadas com essa temática encontram-se quatro projetos de lei (PL) que buscam a criminalização de práticas homofóbicas, 
entretanto nos últimos 15 anos não houve qualquer avanço na aprovação destes documentos. O objetivo desta pesquisa de natureza teórica 
qualitativa/documental é identificar, analisar e descrever as relações comportamentais presentes nestes PL’s, identificando variáveis que poten-
cialmente controlam o comportamento dos agentes envolvidos em seu processo de tramitação. Para isso o método utilizado é o descritivo e a 
partir de uma interpretação analítico comportamental busca encontrar e descrever nos PL’s os itens que compõem a contingência de três termos, 
contexto antecedente, resposta e consequências previstas para práticas homofóbicas. A pesquisa ainda está em andamento, porém, de acordo 
com a literatura, resultados parciais já apresentam que as leis não descrevem contingências completas e o processo legislativo tem muitas vari-
áveis que podem influenciar o comportamento da aprovação ou não das PL’s. Almeja-se com os resultados contribuir na análise de indícios que 
poderiam ser alterados no sentindo de acelerar e ou estabelecer a implementações de políticas públicas que reduzam os índices alarmantes de 
violência contra a população LGBTT.

TíTULO MESA REDONDA: VIOLÊNCIAS CONTRA A MULhER: CULTURA DO ESTUPRO, REPRESENTAÇÃO NA MíDIA E RELACIONAMENTOS 
ABUSIVOS

DEBATEDORA: Marina Souto LopeS BeZerra de caStro 1

1 UNivErSidadE FEdEral dE São CarloS

Resumo Geral 

nos dez primeiros meses de 2015, foram realizadas 63.090 denúncias de violência contra a mulher, no Brasil. denúncias de violência física somam 
31.432 (49,82%), 19.182  casos de violência psicológica (30,40%), 4.627 de violência moral (7,33%), 1.382 de violência patrimonial (2,19%), 3.064 de 
violência sexual (4,86%). A presente mesa busca discutir diversos aspectos relacionados a violências contra a mulher, enfocando o abuso sexual e 
relacionamentos abusivos. O primeiro trabalho visa identificar e discutir variáveis culturais envolvidas com a prática sexual abusiva, promovendo 
uma análise analítico-comportamental do conceito feminista: cultura do estupro. O segundo trabalho continuará a discussão sobre violência 
sexual, apresentando, por sua vez, a análise de portais de notícias famosos, de modo a discutir,  a partir de modos de operação da ideologia, 
como se estrutura esse discurso que mantém e propaga essas práticas. Em seguida, o terceiro trabalho irá apresentar uma possibilidade de 
intervenção em casos de mulheres em relacionamento abusivo, utilizando a terapia feminista aliada à terapia analítico-comportamental, de 
modo a favorecer a vítima a discriminar as variáveis, inclusive culturais, que facilitam o engajamento e a manutenção em um relacionamento com 
estas características. Essas discussões visam clarificar uma série de variáveis culturais envolvidas na manutenção e propagação das violências 
sofridas pelas mulheres, que são muitas vezes negligenciadas em função de análises moleculares dos casos, além de apresentar a terapia 
feminista como uma importante alternativa frente a esse cenário.

Palavras-chaves: feminismo, práticas culturais, terapia feminista
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CULTURA DO ESTUPRO: UMA ANÁLISE COMPORTAMENTAL DA VIOLÊNCIA SEXUAL EM PRÁTICAS CULTURAIS MAChISTAS 

aManda oLiVeira de MoraiS1 2

1 UNivErSidadE EStadUal dE MariNGá, 2 ColEtivo FEMiNiSta MariaS & aMéliaS 

diversas pesquisas demonstram a prevalência de homens como abusadores sexuais e meninas e mulheres como vítimas. Enquanto estudos 
analítico-comportamentais têm apontado principalmente variáveis ontogenéticas envolvidas com o comportamento abusador, estudos femi-
nistas têm lançado luz sobre aspectos culturais. Considerando a relação entre as três histórias de seleção (filogênese, ontogênese e cultura), e 
destacando a importância da cultura para a ontogênese e a relevância da prevalência de fatores de gênero envolvendo a prática da violência 
sexual, propôs-se a identificação e a discussão das variáveis culturais decisivas para sua ocorrência. Para tais fins, primeiramente delineou-
-se como a Análise do Comportamento conceitua cultura, seguindo-se da identificação de regras e valores formais e informais presentes na 
cultura nacional relacionados a práticas sexuais abusivas. Por fim, procurou-se sintetizar como práticas culturais representam contingências 
que favorecem a repetição e a manutenção de comportamentos sexuais violentos (cultura do estupro). Pôde-se apontar as seguintes classes de 
comportamentos como integrantes dessa cultura: a) objetificação e sexualização da mulher; b) sexualização de crianças; c) preconceitos sobre 
a sexualidade feminina; d) naturalização de relações afetivas e sexuais de homens mais velhos com mulheres muito jovens, incluindo menores 
de idade; e) naturalização do estupro nos relacionamentos; f) submissão e exploração de mulheres e g) controle de reforçadores pelos homens. 
Considera-se que esses comportamentos constituem um contexto favorável para ocorrência do estupro e do abuso sexual: ora têm função de 
modelo para comportamentos masculinos abusivos e violentos, ora produzem reforçadores para os homens ou, ainda, evitam estímulos aver-
sivos contingentes ao abuso.

Palavras-chaves: violência contra a mulher, abuso sexual, feminismo

VIOLÊNCIA SEXUAL CONTRA MULhER: UMA ANÁLISE DO DISCURSO DE PORTAIS DE NOTíCIAS NACIONAIS

MairLa correia gonçaLVeS1, renata SiLVa pinheiro2

1 CENtro UNivErSitário CatóliCo dE qUixadá, 2 UNivErSidadE dE São PaUlo

Este trabalho busca discutir como se estrutura o discurso que sustenta as práticas da chamada cultura do estupro, através da análise de notícias 
que relatam casos de violência sexual contra mulheres. Foram analisadas 264 matérias publicadas no ano de 2016 nos portais de notícias G1 e 
UOL, os dois mais populares do Brasil. Para tal, foi utilizada a metodologia de Análise Crítica do discurso a partir das concepções de Thompson 
a respeito do funcionamento das relações de dominação. Os trechos foram categorizados e discutidos com base nos modos de operação da 
ideologia apresentados pelo autor - legitimação, dissimulação, unificação, fragmentação e reificação -, de modo a compreender como os portais 
de notícias organizam suas informações, se e como imprimem nelas um discurso de dominação presentes na cultura. Os resultados evidenciam 
como tais relações de poder estão presentes nos portais de notícias, que são tanto reflexo de práticas culturais existentes como mantenedores 
e propagadores das mesmas.

Palavras-chaves: feminismo; mídia; cultura

TERAPIA fEMINISTA E RELACIONAMENTO ABUSIVO: UMA POSSIBILIDADE DE INTERVENÇÃO

anaLu ianiK coSta1 2 3
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Frequentemente mulheres que encontram-se em um relacionamento abusivo procuram terapia com queixas referentes as consequência das 
agressões que vivem no cotidiano. Por vezes ela não tem consciência do relacionamento abusivo, ou muitas vezes tem dificuldades de encerrá-lo, 
considerando a dinâmica e a maneira que este se configura. O objetivo deste trabalho é apresentar uma possibilidade de intervenção utilizando 
a terapia feminista, por reconhecer a necessidade e a importância de auxiliar a mulher a discriminar as variáveis que facilitam o engajamento 
e a manutenção em um relacionamento com estas características. São apresentadas maneiras de desenvolver estratégias para que mesmo 
diante da variabilidade comportamental apresentada pelo parceiro agressor diante do término, a decisão se mantenha. Um estudo de caso foi 
realizado para demonstrar tais fins. Observou-se a importância do enfoque na discussão de como variáveis sociais/culturais influenciam nos 
comportamentos do agressor e da vítima, e como conhecer a dinâmica do relacionamento abusivo, e as possibilidades de ação do agressor 
auxiliam a vítima se prevenir, compreender a situação e ampliar o seu repertório visando sair da situação aversiva. Conclui-se então que a terapia 
feminista, aliada a psicoterapia analítico comportamental, podem ser estratégias efetivas no atendimento a mulheres vítimas de relacionamentos 
abusivos.

Palavras-chaves: Relacionamento abusivo; Terapia feminista; Violência contra a mulher
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TíTULO MESA REDONDA: O QUE fAZ UM ANALISTA DO COMPORTAMENTO EM UM hOSPITAL?

DEBATEDOR: roBerto Banaco1

1 CENtro ParadiGMa

TRATAMENTO ANALíTICO-COMPORTAMENTAL DE UMA PACIENTE COM ANOREXIA NERVOSA EM UMA ENfERMARIA DE SAúDE MENTAL DE 
UM hOSPITAL GERAL. 

Sarah prateS1 2

1 iCtC, 2 hUPES

A enfermaria de saúde mental de um hospital geral atende pessoas em situação de crise psiquiátrica, encaminhadas para internamento pela 
gravidade do quadro, com alto risco para si e/ou para outros. Pacientes com diversos diagnósticos são tratados por uma equipe multidisciplinar, 
na qual está incluído o psicólogo. nesse sentido, o objetivo deste trabalho é discutir a prática de uma psicóloga analítico-comportamental 
hospitalar nesse contexto de internação psiquiátrica e suas intervenções junto ao paciente, aos familiares e à equipe. Será apresentado o 
caso de uma paciente com diagnóstico de Transtorno Alimentar (Anorexia nervosa) e descritas as análises funcionais e intervenções analítico-
comportamentais desse processo de tratamento. Serão mostrados os resultados obtidos dessas análises, discutidos à luz da complexidade do 
trabalho do psicólogo nesse tipo de instituição, avaliando particularmente as teias de controle exercido pelas diversas relações formadas nesse 
contexto sobre o psicólogo e o paciente.

Palavras-chaves: Psicologia Hospitalar; Psicologia Analítico-Comportamental Hospitalar; Análise do Comportamento; Anorexia nervosa.

INTERVENÇÃO ANALíTICO-COMPORTAMENTAL COM fAMILIARES DE PACIENTES INTERNADOS NA UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA (UTI).

Mariana troeSch1 2

1 iCtC, 2 hoSPital Salvador

A Unidade de Terapia Intensiva (UTI) é o ambiente dentro do hospital geral onde estão internados os pacientes de alta gravidade clínica, em situação 
de isolamento e com claro risco de morte. Estas particularidades do tratamento em UTI fornecem contexto para diversos comportamentos 
entrelaçados entre profissionais e familiares no ambiente hospitalar, cujo resultado desejado é a alta da internação pelo reestabelecimento 
da saúde do paciente.  Portanto, tanto a presença da família no hospital como sua interação com os profissionais de saúde fazem parte do 
processo de tratamento do paciente na UTI e devem ser consideradas nas intervenções dos profissionais de psicologia analítico-comportamental 
hospitalar. O objetivo deste trabalho é apresentar a intervenção da profissional de Psicologia junto a família de um paciente internado na UTI de 
um hospital geral, bem como à equipe que lhe assistia. Serão apresentadas as análises que fundamentaram a intervenção à luz da perspectiva 
analítico-comportamental, bem como os resultados observados e discutidas algumas possibilidades de intervenção para a tríade paciente-
família-equipe em UTI.

Palavras-chaves: Psicologia Analítico-Comportamental Hospitalar; Família; UTI; Equipe de Saúde; Análise do Comportamento.

SUPERVISÃO DE PSICÓLOGAS ANALíTICO-COMPORTAMENTAL hOSPITALAR.

Sandro iêgo 1

1 iCtC

A Análise do Comportamento é um campo de ciência e atuação que dispõe de tecnologia aplicável em diversos contextos, dentre os quais o 
ambiente hospitalar, que se caracteriza por uma complexa rede de contingências entrelaçadas com objetivo da promoção da saúde de seus 
pacientes. O psicólogo analítico-comportamental hospitalar é um dos organismos operantes neste ambiente complexo, tendo por função 
primordial a análise e a intervenção nessas contingências por meio do efeito do seu próprio comportamento; ao mesmo tempo que ele próprio 
tem seu comportamento influenciado por estas diferentes e emaranhadas relações.  Para a realização de um bom trabalho, o processo de 
formação do analista do comportamento hospitalar deve contemplar a aquisição de amplo repertório comportamental e a supervisão é um 
dos instrumentos empregados com esta finalidade. Neste trabalho, será apresentado o processo de supervisão de duas psicólogas analítico-
comportamental hospitalar a partir da análise dos atendimentos dessas profissionais. Serão avaliados os objetivos da supervisão na formação 
profissional e discutidos seus possíveis impactos nas intervenções das supervisionadas no hospital.

Palavras-chaves: Psicologia Analítico-Comportamental Hospitalar; Análise do Comportamento; Supervisão Clínica.
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TíTULO MESA REDONDA: PESQUISAS EM ANÁLISE DO COMPORTAMENTO E jOGOS. 

DEBATEDORA: SiLVia regina de SouZa 1

1 UNivErSidadE EStadUal dE loNdriNa

Resumo Geral 

A indústria de jogos é a maior e mais rentável do segmento de entretenimento a nível mundial. A familiaridade de crianças, adolescentes e adul-
tos com jogos parece justificar o crescimento das investigações sobre o potencial educativo dos jogos e torna possível compreender padrões 
de comportamento de jogadores. A presente mesa tem por objetivo apresentar resultados de pesquisas que envolveram jogos. Compõem a 
mesa dois trabalhos que utilizaram jogos educativos em intervenções sobre repertórios acadêmicos e um que investigou a relação entre estilos 
parentais e jogos online. O primeiro trabalho avaliou os efeitos do ensino de relações condicionais entre numerais, conjuntos de pontos e duas 
diferentes formas de apresentação de problemas de adição (com algarismos e na forma de balança) promovidos pelo jogo digital korsan, sobre 
a resolução de problemas de adição com algarismos e na forma de balança bem como o engajamento produzido pelo jogo e sua usabilidade. O 
segundo trabalho avaliou o jogo de tabuleiro abrakedabra no ensino de palavras com encontros consonantais. O terceiro trabalho teve como ob-
jetivo relacionar dois fenômenos considerados como fatores desencadeadores da violência, jogos online e estilos parentais negativos. Pesquisas 
que empregaram jogos mostram tanto seu potencial para aumentar a adesão das crianças ao procedimento, devido ao seu caráter motivador, 
quanto questões relacionados ao uso de jogos e agressividade. Os jogos quando usados com a finalidade de ensino podem possibilitar o apren-
dizado das habilidades-alvo, contudo ressalta-se que o tema tem sido pouco explorado por analistas do comportamento havendo a necessidade 
de discussão sobre ele.

Palavras-chaves: Análise do Comportamento; Jogos; Pesquisas.

EfEITOS DE UM jOGO DE DOMINÓ DIGITAL ADAPTADO SOBRE A RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS DE ADIÇÃO. 

gaBrieLe griS 1, João doS SantoS carMo 1, SiLVia regina de SouZa 2

1 UNivErSidadE FEdEral dE São CarloS, 2 UNivErSidadE EStadUal dE loNdriNa

Este estudo avaliou os efeitos do ensino de relações condicionais entre numerais, conjuntos de pontos e duas diferentes formas de apresentação 
de problemas de adição (com algarismos e na forma de balança) promovidos pelo jogo korsan, sobre a resolução de problemas de adição com 
algarismos e na forma de balança bem como o engajamento produzido pelo jogo e sua usabilidade. Participaram quatro crianças com 7 anos 
de idade que apresentavam baixo desempenho na resolução de problemas aritméticos. O procedimento foi realizado em etapas de avaliações 
de habilidades e intervenção. Avaliou-se a solução de problemas de adição em etapas de Pré- teste, Sondas, Pós-teste e Follow up conduzidas 
por meio de jogos adaptados. na Intervenção foram ensinadas as relações entre números e conjunto de pontos (AB/BA) e entre numerais e 
problemas de adição com algarismos (AC/CA) e testadas as BC/CB. Posteriormente foram ensinadas as relações entre problemas de adição com 
algarismos e problemas de adição na forma de balança (Cd/dC) e testadas as relações Ad/dA e Bd/dB. Constatou-se aumento nas porcentagens 
de acertos na resolução de problemas de adição para ambas as formas de apresentação e com incógnitas nas posições a, b e c e para proble-
mas de adição com algarismos com incógnitas nas posições a e b e problemas na forma de balança com incógnitas nas três posições para o P4. 
Os resultados indicam que o jogo parece adequado e que incluir elementos de enredo e estética em futuras versões do jogo pode aumentar o 
engajamento dos jogadores.

Palavras-chaves: Ensino de Matemática, rede de relações numéricas, jogos digitais, dominó adaptado, alunos do Ensino Fundamental 1.
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USO DE UM jOGO EDUCATIVO NO ENSINO DE PALAVRAS COM ENCONTROS CONSONANTAIS. 

BeatriZ MiYuKi SuZuKi1, SiLVia regina de SouZa1

1 UNivErSidadE EStadUal dE loNdriNa

Os jogos educativos podem ser usados para o ensino de leitura e escrita. Pesquisas apontam para a efetividade dessa ferramenta em conso-
nância com os princípios analítico-comportamentais, em especial com a equivalência de estímulos. O objetivo desse estudo foi avaliar o jogo 
educativo abrakedabra no ensino de palavras com encontros consonantais. Participaram três crianças do primeiro ano do ensino fundamental. 
Empregou-se o delineamento de linha de base múltipla entre sujeitos. Como estímulos experimentais foram utilizadas palavras com encontro 
consonantal com a letra R (ex., PEdRA, TREVO, nOBRE), que foram divididas entre palavras de ensino (8) e de generalização (16). Inicialmente 
realizou-se um pré-treino no qual foi ensinada a nomeação das figuras que fizeram parte da pesquisa, correspondentes às palavras de ensino. 
Em seguida realizou-se um pré-teste, no qual se avaliou as relações entre palavra impressa e palavra falada pelo participante; entre figura e 
palavra impressa; entre figura e palavra escrita pelo participante; e entre palavra falada e conjunto de letras. A intervenção foi feita utilizando-se 
o jogo abrakedabra: construindo palavras, adaptado aos objetivos da pesquisa. Foram realizadas, em média, 21,3 sessões de intervenção com 
cada participante. no pós-teste, as mesmas relações do pré-teste foram avaliadas. Observou-se um aumento no número de palavras correta-
mente lidas, escritas, selecionadas e construídas para todos os participantes, tanto para as palavras de ensino quanto para as de generalização. 
Os resultados apontam que o jogo abrakedabra pode ser utilizado para o ensino de leitura e escrita de palavras com encontros consonantais.

COMPARAÇÃO DE ESTILOS PARENTAIS DE hOMICIDAS REAIS E hOMICIDAS VIRTUAIS

eVeLiSe gaLVão de carVaLho1, gioVana VeLoSo MunhoZ da rocha2

1 CENtro UNivErSitário CaMPoS dE aNdradE, 2 UNivErSidadE tUiUti do ParaNá

Com o crescimento da violência entre a população jovem brasileira e mundial, muito se pergunta sobre qual seria a causa desse crescimento. 
Este trabalho teve como objetivo relacionar dois fenômenos considerados como fatores desencadeadores da violência, jogos online e estilos 
parentais negativos. Comparando os estilos parentais de dois grupos, sendo Grupo A- Homicidas Reais, formado por adolescentes infratores que 
cometeram pelo menos um homicídio em sua historia infracional; e o Grupo B- Homicidas Virtuais, formado por jogadores de Counter-Strike, 
jogo online extremamente violento, por mais de 2 anos com frequência de 3 vezes na semana, este trabalho buscou encontrar semelhanças e 
diferenças entre os grupos. Os resultados demonstraram que em algumas práticas existe diferença, entre os dois grupos como, por exemplo, a 
prática negativa de Abuso Físico, sendo esta prática mais frequente e intensa no grupo A se comparando ao Grupo B. Através desta pesquisa foi 
possível observar fatores que podem influenciar a prática de jogos violentos online e a prática de atos violentos na vida real. 

Palavras-chave: estilos parentais; jogos online; violência; homicidas; adolescentes.
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TíTULO GERAL: DESENVOLVIMENTOS RECENTES NA EXPLICAÇÃO DO COMPORTAMENTO ALIMENTAR: IMPLICAÇÕES PARA A PREVENÇÃO 
E TRATAMENTO DO COMER DESORDENADO

COORDENADORA: LIAnE JORGE dE SOUzA dAHÁS 1

1 UNivErSidadE dE São PaUlo

Resumo Geral:
O comportamento alimentar não saudável, nomeado atualmente como comer desordenado, tem resultado em gastos de saúde pública com pro-
blemas como obesidade, hipertensão e transtornos alimentares. A presente sessão coordenada tem por objetivo apresentar o comportamento 
alimentar obedecendo às leis do comportamento e portanto, tornando possível seu diagnóstico em termos de análise funcional e seu tratamento 
como função da modificação de variáveis ambientais. Serão apresentados os dados de duas revisões conceituais com o objetivo de clarificar os 
processos comportamentais envolvidos no comportamento alimentar (como comportamento de escolha e controle inibitório), em especial, no 
comportamento dito desordenado. O terceiro estudo apresenta uma revisão sistemática explicitando os esforços científicos na prevenção do 
transtorno de compulsão alimentar, complementando a discussão em termos de processos comportamentais com dados da literatura psicológi-
ca em geral. Os três estudos articularão variáveis controladoras do comer desordenado capazes de instalar transtornos alimentares, tendo como 
objetivo não só a explicação da instalação desses, como também vislumbrar programas de prevenção e tratamento possíveis para os mesmos.  

UMA REVISÃO SISTEMÁTICA DOS ESfORÇOS CIENTífICOS NA PREVENÇÃO DA COMPULSÃO ALIMENTAR

Laura MaLaguti 1, Liane daháS 1, aLine MauéS Ferreira de Figueiredo SeixaS 1, FeLipe tartagLia diaS1, guiLherMe paeS 1, 
gaBrieLa MiLagre caMargo 1, raque reiS paiVa 1, nataLia MarcouraKiS caLegare 2

1 UNivErSidadE dE São PaUlo
2 CENtro ParadiGMa

Os transtornos alimentares têm ganhado projeção nos campos científico, médico, político e artístico nos últimos anos, devido a sua alta inci-
dência e aos riscos associados. O transtorno de compulsão alimentar é o de maior prevalência, exigindo portanto esforços direcionados tanto 
para o tratamento, como para a prevenção. A presente pesquisa apresenta uma revisão sistemática da literatura sobre prevenção da compulsão 
alimentar. 
Foi realizada uma busca em base de dados (Psychinfo e Pubmed), em 14 de maio de 2015, resultando em um total de 62 artigos. As palavras 
chave utilizadas foram “binge eating” e “prevention”. Cada artigo foi lido e resenhado sempre por dois pesquisadores independentemente, divi-
dindo as resenhas em 16 categorias e analisando-as. Foram identificadas diferentes conceituações de compulsão alimentar, dentre elas o “comer 
desordenado”, que abarcaria não só a compulsão alimentar, como também a anorexia nervosa, bulimia e sintomas subclínicos. no que se refere 
ao tipo de contribuição apresentada pelos estudos analisados, 14 trabalhos apenas apontaram a importância de se conduzir intervenções com 
caráter preventivo, 43 sugeriram diretrizes para a elaboração de programas de prevenção e 5 avaliaram a eficácia de programas já existentes. 
Conclui-se, portanto, que já se dispõe de uma significativa quantidade de informações para subsidiar a elaboração de programas de prevenção 
do comportamento alimentar desordenado, sendo necessário, contudo, ampliar as evidências de eficácia desse tipo de intervenção.

Palavras-chave: transtorno da compulsão alimentar, prevenção, comer desordenado. 

TREINO INIBITÓRIO E COMPORTAMENTO ALIMENTAR: A BUSCA DE UMA DEfINIÇÃO VIA CONTROLE DE ESTíMULOS

aLine MauéS Ferreira de Figueiredo SeixaS 1, Liane daháS 1, guiLherMe paeS 1

1 UNivErSidadE dE São PaUlo

Estudos experimentais verificaram o efeito do Treino Inibitório (TI), procedimento que visa reduzir o responder impulsivo diante de estímulos 
relacionados à comida, regulando o comportamento alimentar conforme metas de longo prazo mais saudáveis. Tais estudos definem impulsivi-
dade como a inabilidade de inibir o responder frente a estímulos específicos e interpretam os resultados recorrendo a mecanismos neurocog-
nitivos. Então, este trabalho objetivou revisar a literatura de TI a fim de levantar hipóteses sobre quais relações de controle de estímulos estão 
envolvidas neste treino. Como resultado, obteve-se que o TI é composto por contingências de discriminação simples, em que se expõe o parti-
cipante a determinadas classes de estímulos de modo a fortalecer o responder na presença de S+ (e.g. alimentos saudáveis) e reduzi-lo frente a 
S- (e.g. alimentos muito calóricos). Porém, a literatura não discute como os efeitos do TI observados no comportamento alimentar se estendem 
para contextos além-treino, considerando que os estudos experimentais obtiveram redução da ingesta calórica, do peso e da palatabilidade 
relatada dos alimentos durante e após o treino. duas hipóteses foram levantadas sobre os efeitos do TI: uma sobre os esquemas de reforço em 
vigor; e outra sobre como se dá a extensão do controle de estímulos desse treino para o mundo real, a partir da formação de classes funcionais 
de estímulos. 

Palavras-chave: treino inibitório, impulsividade, comportamento alimentar, discriminação simples, controle de estímulos.
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TíTULO GERAL: DISCUSSÕES fEMINISTAS SOB UMA PERSPECTIVA BEhAVIORISTA RADICAL 

COORDENADORA: AnA ARAnTES1 2

1 iNStitUto lahMiEi aUtiSMo, UNivErSidadE FEdEral dE São CarloS, 2 ColEtivo FEMiNiSta MariaS E aMéliaS dE MUlhErES aNaliStaS do 
CoMPortaMENto

A Sessão Coordenada “discussões feministas sob uma perspectiva behaviorista radical” tem como objetivo apresentar análises teórico-conceitu-
ais e interpretações comportamentais sobre o Feminismo e os fenômenos por ele estudados, de um ponto de vista analítico-comportamental. 
O primeiro trabalho fará uma análise behaviorista radical da discussão feminista sobre empoderamento da mulher como um conjunto de com-
portamentos e propondo uma revisão das variáveis que controlam o uso do termo em periódicos feministas, em uma tentativa de descrever 
em quais condições classificamos comportamentos como empoderados e que categorias comportamentais emergem destes usos. O segundo 
estudo analisará os conceitos de poder, exploração e contingências opressivas com função de traçar os pontos de concordância com as defini-
ções feministas sobre o patriarcado e os sistemas de dominação, visando salientar a importância de se descrever as contingências culturais de 
dominação e exploração dos homens sobre as mulheres e apontando os problemas do abandono do debate sobre o patriarcado em troca de 
pautas muito amplas que retiram o foco da violência praticada contra a mulher. Em seguida será apresentada uma análise do uso da palavra 
Radical que nomeia o Behaviorismo Radical e o Feminismo Radical, apontando o que significa para essas escolas, bem como os impactos que 
essa nomeação pode trazer para a compreensão das escolas. Por fim, pretendemos analisar a função tanto da percepção de agressividade das 
feministas quanto das críticas a essa agressividade, bem como contextualizar o que é agressividade por meio da análise do comportamento, 
focando em como a perda de privilégios masculinos implica na perda de reforçadores, que é uma forma de punição negativa da qual os homens 
tentam fugir e se esquivar.

Palavras-chave: Feminismo, Behaviorismo Radical, análise teórico-conceitual

UMA ANÁLISE BEhAVIORISTA RADICAL DA DISCUSSÃO fEMINISTA SOBRE O EMPODERAMENTO DA MULhER

aLine guiMarãeS couto 1 2 3

1 UNivErSidadE FEdEral do ParaNá, 2 UNivErSidadE FEdEral dE São PaUlo, 3 ColEtivo FEMiNiSta MariaS E aMéliaS dE MUlhErES aNaliStaS 
do CoMPortaMENto

desde sua gênese, movimento feminista busca descrever as condições das mulheres por todo o mundo, destacando a falta de igualdade de 
direitos e de condições entre os gêneros. Junto a isso, o feminismo é ativo em propor soluções para a problemática da desigualdade entre ho-
mens e mulheres. Uma das vias frequentemente citadas pelas feministas é a do empoderamento, que se refere tanto à tomada de consciência da 
desigualdade quanto à superação desta por meio de condições que libertem as mulheres, enquanto classe de indivíduos, dos contextos onde 
elas sofrem os efeitos da discriminação. no entanto, o termo é frequentemente usado para descrever uma grande variedade de condições e 
ações que podem ou não, segundo críticas das próprias vertentes feministas, ser de fato libertadoras. Entendendo empoderamento como um 
conjunto de comportamentos humanos, o presente trabalho realiza uma revisão das variáveis comportamentais que controlam o uso do termo 
em periódicos feministas, em uma tentativa de descrever em quais condições as feministas classificam comportamento(s) como empoderados/

ESCOLhA E COMPORTAMENTO ALIMENTAR: EXPERIMENTOS INVESTIGATIVOS SOBRE O PROCESSO DE ESCOLhA

FeLipe tartagLia diaS 1

1 UNivErSidadE dE São PaUlo

A escolha é um comportamento definido no contexto de outros comportamentos, pois o comportar-se de uma forma em detrimento de outra em 
um contexto é a própria caracterização de escolha. Trabalhos que discutem escolha são amplos e necessários para se ter clareza sobre as variá-
veis que guiam a decisão por uma ou outra alternativa. O comportamento alimentar é uma classe de comportamentos em que as consequências 
liberadas após emissão da resposta podem ser o alimento ou a possibilidade de obtenção deste. devido a própria natureza da alimentação en-
volver escolha, na procura pelo alimento, o que comer, quando comer, os comportamentos alimentares são tipicamente comportamentos de es-
colha. As preferências em situação de escolha são guiadas por diversas variáveis que atuam sobre a apresentação das consequências para cada 
alternativa. A preferência varia conforme a magnitude do reforço, possibilidade de recebimento deste e atraso temporal em relação à resposta. O 
objetivo deste trabalho é apresentar uma revisão de literatura sobre estudos que se propõe a investigar o comportamento alimentar em procedi-
mentos que possibilitam entender o processo de escolha dentro desta classe de comportamentos. notou-se que os trabalhos em procedimentos 
de escolha e comportamentos alimentares são mais relacionados à palatabilidade do alimento, diferença entre níveis de privação ou diferença 
de consumo entre água e alimentos. Poucos estudos se aproveitam de medições de variação de escolha para o estudo de transtornos alimenta-
res ou obesidade, apesar da importância da compreensão de comportamentos alimentares desordenados sob a luz dos paradigmas de esolha.

Palavras-chave: escolha, comportamento alimentar, tomada de decisão.
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empoderadores e que categorias comportamentais emergem destes usos. Foram analisados 21 periódicos referenciados por grupos de pesquisa 
feministas, com o apoio da literatura analítico-comportamental para a discussão de tais categorias. Os resultados mostram a grande variedade 
de contextos onde respostas verbais classificadas como empoderamento são emitidas, com a discussão das tensões referentes ao termo, como 
o conflito indivíduo vs. coletividade; o sentimento como baliza para classificar o empoderamento; e a construção do empoderamento como 
contracontrole.

Palavras-chave: Feminismo, análise comportamental da cultura, empoderamento

O SEQUESTRO DO MOVIMENTO fEMINISTA: POR QUE PRECISAMOS fALAR SOBRE O PATRIARCADO 

LaíS de godoY nicoLodi 1 2

1 iNStitUto dE PSiColoGia, UNivErSidadE dE São PaUlo, 2 ColEtivo FEMiNiSta MariaS E aMéliaS dE MUlhErES aNaliStaS do CoMPortaMENto

O feminismo é comumente definido como um movimento que se propõe a estabelecer igualdade de direitos entre os gêneros; embora tal 
definição não esteja errada, ela é incompleta. Lerner define o movimento feminista como um movimento de emancipação feminina que visa a 
autonomia e a abolição de restrições opressivas impostas às mulheres. Safiotti chama a atenção para o termo Patriarcado (sistema de domina-
ção-exploração dos homens sobre as mulheres) e sobre a importância de seu estudo no feminismo. Ambas autoras apresentam visões similares 
no que tange a descrição das contingências culturais opressivas impostas às mulheres. Safiotti defende que falar apenas sobre “violência de 
gênero” sem que se nomeie os agentes e vítimas dessa violência estaria incompleto, pois coloca na sombra a dominação sistêmica dos homens 
sobre as mulheres e naturaliza as relações de exploração. O objetivo deste trabalho visa salientar a importância de se descrever as contingências 
culturais de dominação e exploração dos homens sobre as mulheres, apontando os problemas do abandono do debate sobre o patriarcado em 
troca de pautas muito amplas que retiram o foco da violência praticada contra a mulher. Analisa-se os conceitos na Análise do Comportamento 
de poder, exploração e contingências opressivas com função de traçar os pontos de concordância com as definições de patriarcado e sistemas 
de dominação trazidos pelas feministas. Ao se descrever tais contingências de violência por sexo fica evidente a existência da diferença de acesso 
a reforçadores sociais entre homens e mulheres, aos quais os homens dispõem de um maior acesso do que as mulheres. Baum coloca que a 
diferença de acesso a reforçadores sociais refere-se a diferença de Poder, e essa diferença é condição necessária para a manutenção de uma 
hierarquia e de contingências de exploração. descrever o fenômeno do Patriarcado por essa perspectiva vai ao encontro do que é defendido 
pelas feministas citadas sobre as pautas importantes do feminismo. 

Palavras-chave: Feminismo, poder, violência, mulher

POR QUE TÃO RADICAIS? O RADICAL NO fEMINISMO RADICAL E BEhAVIORISMO RADICAL

MarceLa de oLiVeira ortoLan 1 2, deiSY criStina Santana pacca 1, caMiLa Muchon de MeLo 1

1 UNivErSidadE EStadUal dE loNdriNa, 2 ColEtivo FEMiNiSta MariaS E aMéliaS dE MUlhErES aNaliStaS do CoMPortaMENto

A palavra radical no uso cotidiano é associada a atos extremos, intransigentes e que trazem prejuízos aos que estão expostos as suas consequ-
ências. Algumas teorias possuem a palavra radical em seus nomes e por isso frequentemente são entendidas como a parte ruim ou extrema de 
uma teoria. O objetivo deste trabalho foi o de  analisar o significado do termo Radical no Behaviorismo Radical e no Feminismo Radical, o contexto 
histórico em que essas teorias foram nomeadas assim e os impactos que essa nomeação trouxeram para a sua compreensão. Outro objetivo 
foi buscar relações entre essa teorias e possíveis análises sobre os fenômenos estudados por ambas, bem como apontar contribuições do Fe-
minismo para o Behaviorismo. Para isso foram analisados textos históricos das teorias, o significado de radical no cotidiano e as representações 
atuais dessas teorias. Por fim, foram identificados elementos que são comuns a ambas. Foi encontrado que, embora as teorias utilizem o termo 
radical no sentido de raiz e tenham adotado esse nome em contextos históricos específicos para se diferenciarem de outras teorias que estudam 
os mesmos fenômenos, frequentemente, críticos atribuem outros sentidos. Além disso, essas teorias compartilham pontos fundamentais em 
comum como a rejeição ao essencialismo e a percepção das influências ambientais no comportamento humano.

Palavras-chave: história, movimentos sociais, análise do comportamento, feministas.
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fEMINISTAS SÃO AGRESSIVAS? UMA LEITURA DA ANÁLISE DO COMPORTAMENTO

MarceLa de oLiVeira ortoLan 1 2

1 UNivErSidadE EStadUal dE loNdriNa, 2 ColEtivo FEMiNiSta MariaS E aMéliaS dE MUlhErES aNaliStaS do CoMPortaMENto

São frequentes as reclamações acerca da agressividade das feministas. Essas críticas reivindicam uma postura mais assertiva por parte das fe-
ministas, contudo quando analisado de perto o fenômeno se mostra mais complexo do que um problema de habilidades sociais. O objetivo do 
presente trabalho é analisar a função tanto da agressividade das feministas quanto das críticas a essa agressividade, bem como contextualizar o 
que é agressividade por meio da análise do comportamento. Para isso, pesquisas que abordam o tema por diferentes pontos de vista, bem como 
as questões levantadas pelo feminismo por esse tópico são analisadas pelas ferramentas da análise do comportamento. Pesquisas apontam 
que mulheres são lidas como mais agressivas do que os homens quando se expressam da mesma forma e que as mulheres são com frequência 
mais interrompidas e silenciadas e muitas vezes adotar uma postura considerada agressiva é a única forma de ser ouvida. Outro ponto a ser 
considerado é a característica do argumento apresentado pelas feministas. O feminismo luta pelo fim da opressão do gênero feminino pelo gê-
nero masculino e o fim dessa opressão passa pela perda de privilégios pela classe masculina. Em uma leitura mais ampla, a perda de privilégios 
implica na perda de reforçadores que é uma forma de punição negativa, da qual os homens tentam fugir e se esquivar. Além disso, no processo, 
homens podem ser punidos individualmente por comportamentos que oprimem as mulheres, como por exemplo, ser recriminado por contar 
uma piada machista. As reclamações de que as feministas são agressivas frequentemente tem por função fazê-las parar de reclamar das opres-
sões que sofrem sendo a questão da agressividade apenas uma desculpa para punir as posições feministas que implicam em perda de privilégios 
masculinos. Conclui-se que antes de julgar uma postura feminista como agressiva, deve-se levar em conta o contexto apresentado e as funções 
do comportamento de ambos os lados.

Palavras-chave: Feminismo, Behaviorismo Radical, assertividade, habilidades sociais, patriarcado

TíTULO GERAL: “NINGUéM NASCE ODIANDO OUTRA PESSOA”: REVISÕES DA LITERATURA SOBRE INSTRUMENTOS DE MEDIDA IMPLíCITA

COORDENADORA: AnA ARAnTES1 2 3

1 iNStitUto lahMiEi aUtiSMo, UNivErSidadE FEdEral dE São CarloS, 2 GrUPo dE PESqUiSa E aNáliSE CoMPortaMENtal daS PrátiCaS CUltUraiS 
dE oPrESSão dE GêNEro E raça, 3 ColEtivo FEMiNiSta MariaS E aMéliaS dE MUlhErES aNaliStaS do CoMPortaMENto

Resumo Geral:
O conceito de atitude engloba a predisposição de uma pessoa a se comportar de forma positiva ou negativa em relação a um estímulo ou contex-
to de estimulação. As atitudes são consideradas explícitas quando se referem ao posicionamento que é dado a partir do relato verbal, e implícitas 
quando são compostas de respostas breves, para as quais é mais difícil identificar os processos de aprendizagem subjacentes. Atitudes explícitas 
têm sido medidas a partir de autorrelato, enquanto atitudes implícitas têm sido obtidas em testes nos quais se deve responder rapidamente a 
relações entre estímulos. Levando em consideração que uma das vantagens do uso de medidas implícitas é o poder de investigação de vieses e 
preconceitos, uma vez que nesse contexto as medidas de autorrelato estariam mais sujeitas a desejabilidade social, a presente Sessão Coorde-
nada apresentará três revisões sistemáticas da literatura sobre testes comportamentais que medem atitudes implícitas, especificamente no que 
diz respeito a atitudes em relação à raça e gênero. Inicialmente serão explorados os resultados do implicit relational assessment Procedure (IRAP) 
no estudo de vieses raciais (no primeiro trabalho) e de vieses de gênero (no segundo trabalho). O IRAP mede a diferença na latência de respos-
tas consideradas consistentes e inconsistentes com a história de vida de um indivíduo, considerando que respondemos mais rápido a relações 
consistentes com nossa história do que a relações inconsistentes com essa história. depois serão apresentados os resultados de estudos que 
utilizaram o Functional aquisition Speed test (FAST) para medir vieses de gênero. O FAST avalia o repertório relacional comparando-se a fluência 
com que uma pessoa adquire padrões de funções concordantes e discordantes para determinados pares de estímulos previamente relaciona-
dos, uma medida que reflete o índice de força da relação entre os estímulos.

Palavras-chave: revisão de literatura, atitudes, IRAP, FAST

ANÁLISE DO IMPLICIT RelATIONAl ASSeSSMeNT PROCeDURe (IRAP) NO ESTUDO DE VIESES RACIAIS

táhcita Medrado MiZaeL1, João henrique de aLMeida1, JuLio céSar de roSe1

1 ProGraMa dE PóS-GradUação EM PSiColoGia, UNivErSidadE FEdEral dE São CarloS

Ao posicionamento positivo ou negativo com relação a determinado estímulo ou evento tem sido dado o nome de atitude. As atitudes são con-
sideradas explícitas quando se referem ao posicionamento que é dado a partir do relato verbal e implícitas quando são compostas de respostas 
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breves, às quais é mais difícil identificar os processos de aprendizagem subjacentes à atitude. Atitudes explícitas têm sido medidas a partir de 
autorrelato, enquanto atitudes implícitas têm sido obtidas em testes nos quais deve-se responder rapidamente a relações entre estímulos, sendo 
a latência e acurácia das respostas os parâmetros indicativos da atitude. Levando em consideração que uma das vantagens do uso de medidas 
implícitas é o poder de investigação de vieses e preconceitos, uma vez que as medidas de autorrelato estariam mais sujeitas a desejabilidade so-
cial, o objetivo deste trabalho foi revisar as pesquisas que utilizaram um instrumento de medida implícita (implicit relational assessment Procedure 
- IRAP) no estudo de vieses raciais. O IRAP mede a diferença na latência de respostas consideradas consistentes e inconsistentes com a história de 
vida de um indivíduo, considerando que respondemos mais rápido a relações consistentes com nossa história do que a relações inconsistentes 
com essa história. Utilizando as palavras-chave “implicit”, “racial bias”, “racial prejudice”, “racial”, “IRAP” e “behavior analysis” nas bases de dados 
PubMed e Periódicos Capes, além de 13 periódicos de análise do comportamento internacionais, cinco artigos foram encontrados. Todas as pes-
quisas utilizaram o IRAP apenas para identificar vieses raciais, exceto uma, na qual o IRAP foi utilizado como medida complementar de mudança 
de viés, após utilizar outro procedimento para reduzir vieses raciais. O fato de ser uma medida não relativista, ou seja, de possibilitar a identifica-
ção de quatro tipos de vieses (pró-raça X, anti-raça X, pró-raça Y e anti-raça Y) tem sido considerado uma das principais vantagens do instrumento. 

Palavras-chave: medidas implícitas, atitudes, aprendizagem relacional, IRAP, Implicit Relational Assessment Procedure 

O IRAP COMO INSTRUMENTO PARA IDENTIfICAÇÃO DE VIéSES DE GÊNERO: UMA REVISÃO DE LITERATURA

JuLia caStro de c. FreitaS1, JuLio c. de roSe1

1 ProGraMa dE PóS-GradUação EM PSiColoGia, UNivErSidadE FEdEral dE São CarloS

A Teoria das Molduras Relacionais propõe que o comportamento verbal pode ser entendido como responder relacional arbitrariamente aplicável. 
As respostas relacionais se encontram num continuum entre respostas relacionais breves e imediatas (RRBI) e respostas relacionais elaboradas e 
extendidas (RREE), a partir do grau de derivação, coerência e complexidade da relação. nesse sentido, uma RRBI, ao contrário de uma RREE, tende 
a acontecer quando dois estímulos foram fortemente relacionados na história vida de um sujeito. O implicit relational assessment Procedure (IRAP) 
tem sido usado como instrumento para identificar, através de respostas relacionais, vieses no que tange a estímulos socialmente relevantes. 
Os participantes são instruídos e solicitados a responder que uma relação entre dois estímulos é verdadeira e, em blocos alternados, que esta 
é falsa. Os resultados são analisados através da comparação da latência de resposta dos participantes entre os dois tipos de bloco para cada 
par de estímulos. Na presente revisão, foram encontrados 8 artigos que usaram o IRAP como instrumento para identificar viés de gênero nos 
participantes. A busca dos artigos foi feita através do Portal de Periódicos da CAPES e do website da ACBS (association for Contextual Behavioral 
Science), usando “Implicit Relational Assessment Procedure” e “gender” como palavras-chave, sendo a segunda restrita ao título ou assunto. 
Os resultados encontrados apontam que este instrumento parece útil para a identificação de vieses de gênero, havendo, no entanto, certa 
diversidade nos resultados encontrados. Isso pode ser justificado pela diversidade dos estímulos utilizados e dos participantes de cada estudo.

Palavras-chave: IRAP, gênero, atitudes

MEDIDAS COMPORTAMENTAIS DE ATITUDES IMPLíCITAS: O PAPEL DO fAST NAS PESQUISAS SOBRE PRECONCEITO E VIéS DE GÊNERO

MadeLeine reinert MarceLino1 2, ana aranteS2, 3,4

1 ProGraMa dE PóS-GradUação EM PSiColoGia, UNivErSidadE FEdEral dE São CarloS, 2 GrUPo dE PESqUiSa E aNáliSE CoMPortaMENtal daS 
PrátiCaS CUltUraiS dE oPrESSão dE GêNEro E raça, 3 iNStitUto lahMiEi aUtiSMo, UNivErSidadE FEdEral dE São CarloS, 4 ColEtivo FEMiNiSta 
MariaS E aMéliaS dE MUlhErES aNaliStaS do CoMPortaMENto

O conceito de atitude define, de forma geral, o relato verbal sobre a predisposição de uma pessoa a se comportar de forma positiva ou negativa 
em relação a um estímulo ou contexto de estimulação. Além do relato verbal, entendido como comportamento explícito, experiências passadas 
em determinadas contingências podem predispor as pessoas a se comportarem de maneira positiva ou negativa em relação a determinados 
estímulos sem que haja mediação verbal. A esse fenômeno tem sido dado o nome de atitude implícita. Atitudes podem ser medidas de forma 
explícita, por meio de autorrelatos, e de forma implícita, através de tarefas nas quais é medido o desempenho do participante em testes de re-
lações entre estímulos. Ao longo das duas últimas décadas, diversos instrumentos foram desenvolvidos para essa finalidade. Buscou-se avaliar 
as publicações existentes a respeito de um desses instrumentos: o Functional aquisition Speed test (FAST), que avalia o repertório relacional de 
uma pessoa. A testagem é feita comparando-se a fluência com que uma pessoa adquire padrões de funções concordantes e discordantes para 
determinados pares de estímulos previamente relacionados, uma medida que nos dá um índice de força da relação entre os estímulos. O nome 
do teste foi utilizado como palavra chave nas bases de dados dos periódicos da área. Foram avaliadas a coerência teórica, a metodologia dos 
estudos e a adequações dos resultados. A partir dessa revisão, foi possível constatar que o FAST tem se mostrado um instrumento eficaz para 
acessar medidas implícitas de estereótipos de gênero, além de ser um instrumento útil para analistas do comportamento, por trabalhar com 
medidas comportamentais. destaca-se também a facilidade e o curto tempo de aplicação como vantagens. 
Palavras-chave: aprendizagem relacional, atitudes, FAST
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TíTULO GERAL: AVALIAÇÃO fORMATIVA DE PROfESSORES UNIVERSITÁRIOS: REfLEXÕES E fERRAMENTAS PARA COLOCÁ-LA EM PRÁTICA

COORDENADOR: MARCELO HEnRIQUE OLIVEIRA HEnKLAIn1 

1 ProGraMa dE PóS-GradUação EM PSiColoGia, UNivErSidadE FEdEral dE São CarloS, 2 UNivErSidadE FEdEral dE roraiMa

Resumo Geral

Professores universitários, geralmente, não possuem uma formação específica para a docência de nível superior e recebem poucas orientações 
sobre como devem desempenhar o seu trabalho ou como ele pode ser aprimorado. Isso facilita a permanência de práticas de ensino pouco efi-
cazes que produzem sofrimento e frustração para professores e alunos. Uma contribuição para amenizar esse problema parece ser investir na 
construção e adaptação de instrumentos que possam ser utilizados para a realização de avaliações formativas. Essa modalidade de avaliação tem 
a finalidade de fornecer informações sobre o desempenho do avaliado de modo que ele consiga aperfeiçoar-se. Dessa forma, ela beneficia prio-
ritariamente o avaliado e não tem o papel de fundamentar a tomada de decisão sobre quem contratar, quem promover, quem sancionar, etc. O 
objetivo desta sessão coordenada é promover reflexões sobre a formação e a avaliação de professores universitários seguida pela apresentação 
de dois instrumentos que podem ser usados em avaliações formativas, o Teacher Behavior Checklist (TBC) e o Inventário de Habilidades Sociais 
Educativas de Professores Universitários versão aluno (IHSE-PU-Aluno). Serão apresentadas evidências preliminares de validade e precisão des-
ses instrumentos. O TBC avalia se e com que frequência o professor apresenta 28 qualidades que podem favorecer a aprendizagem dos alunos 
e o IHSE-PU-Aluno examina as habilidades sociais de docentes. Será discutida também a questão das possibilidades de uso de instrumentos psi-
cológicos por analistas do comportamento sem com isso favorecer a criação de explicações mentalistas do comportamento ou desviar a atenção 
das variáveis ambientais das quais o comportamento é função.

Palavras-chave: Avaliação formativa, Ensino-aprendizagem, Professor universitário.

fORMAÇÃO DE PROfESSORES NO ENSINO SUPERIOR: ESTRATéGIAS DE AVALIAÇÃO E APOIO AO DESEMPENhO EM SALA DE AULA

JOãO dOS SAnTOS CARMO1

1 ProGraMa dE PóS-GradUação EM PSiColoGia, UNivErSidadE FEdEral dE São CarloS

A área de formação de professores para o ensino superior envolve quatro aspectos fundamentais: ensino; pesquisa; extensão e gestão. Um pro-
fessor universitário, portanto, diferencia-se de outros professores pela ampliação de suas possibilidades de atuação nessas diferentes frentes. A 
competência estabelece-se ao longo dos anos de trabalho, à medida que ao professor são oferecidas experiências adequadas. no entanto, o pro-
fessor universitário ainda necessita de maior aperfeiçoamento na dimensão ensino. O presente trabalho visa apresentar uma revisão da literatu-
ra que trata da atuação do professor universitário durante a prática de ensino. A consulta à literatura, por meio de bancos de dados eletrônicos, 
partiu dos seguintes descritores: formação do professor; ensino universitário; avaliação de competências de ensino, e seus correlatos em inglês 
e espanhol. Foram consultados os sites Science direct; PsycInfo; Web of Science; Portal da CAPES. Os critérios de seleção contemplaram também 
a leitura analítica dos resumos e a descrição de instrumentos de avaliação do desempenho do professor em sala e estratégias de intervenção. Os 
resultados apontam para aspectos relevantes, como: domínio do conteúdo; uso de estratégias adequadas de ensino; estratégias adequadas de 
avaliação; conhecimento atualizado; estilos de interação professor-aluno; relação entre a disciplina ministrada e a prática profissional. Essas cate-
gorias são analisadas a partir do referencial da Análise do Comportamento, por meio do qual foram identificados princípios do comportamento, 
uso de técnicas de modificação do comportamento e princípios de Análise e Programação de Condições de Ensino. Sugere-se que uma análise 
comportamental dos aspectos levantados poderá fundamentar a capacitação de professores universitários.

Palavras-chave: Formação de professores universitários, Prática de ensino, Análise e Programação de Condições de Ensino.

ESTUDOS COM O TEAChER BEhAVIOR ChECkLIST (TBC) NO BRASIL: EVIDÊNCIAS PRELIMINARES DE VALIDADE E PRECISÃO

MARCELO HEnRIQUE OLIVEIRA HEnKAIn 1 2, JOãO dOS SAnTOS CARMO 1, VERônICA BEndER HAYdU3, MOnALISA MUnIz 1

1 ProGraMa dE PóS-GradUação EM PSiColoGia, UNivErSidadE FEdEral dE São CarloS, 2 UNivErSidadE FEdEral dE roraiMa, 3 UNivErSidadE 
EStadUal dE loNdriNa

O TBC é um instrumento útil para a avaliação formativa de professores. Apresenta 28 qualidades docentes acompanhadas de exemplos de 
ações observáveis do professor. Para investigar evidências de validade e precisão da versão adaptada do TBC para o português, este trabalho 
foi dividido em dois estudos. no Estudo 1 foram investigadas evidências de validade de conteúdo do TBC por meio de sua aplicação para profes-
sores universitários e graduandos cuja tarefa foi indicar o grau de relevância dos seus itens, segundo uma escala de sete pontos (“Totalmente 
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irrelevante” a “Totalmente relevante”), em relação ao que considerassem necessário para um professor promover uma experiência significativa 
de aprendizagem. Participaram 278 universitários e 161 professores. Os resultados mostraram predomínio de notas entre 5 e 7 e de Razões de 
Validade de Conteúdo acima de 0,8. no Estudo 2, foram investigadas evidências de validade e precisão. O TBC foi aplicado a 718 universitários 
cuja tarefa foi avaliar um professor indicado pelo pesquisador segundo uma escala de cinco pontos (“nunca apresenta” a “Sempre apresenta”). 
desse grupo, 230 universitários reavaliaram os mesmos professores um mês após a primeira coleta. Foram obtidas evidências preliminares de 
validade preditiva (exemplo: correlação entre escore do TBC e autoavaliação sobre nível de aprendizado: rs = 0,4; p < 0,01) e de precisão (teste-
-reteste: rs = 0,749; p < 0,01). Os dados forneceram suporte para novas pesquisas com o TBC e indicaram a necessidade de reformulações do 
instrumento. Ressalta-se que é possível usar o TBC de modo compatível com a Análise do Comportamento.

Palavras-chave: Avaliação formativa, Ensino-aprendizagem, Professor universitário, Teacher Behavior Checklist.

O INVENTÁRIO DE hABILIDADES SOCIAIS EDUCATIVAS DE PROfESSORES UNIVERSITÁRIOS – VERSÃO ALUNO (IhSE-PU-ALUNO)

JOEnE VIEIRA-SAnTOS 1, ALMIR dEL PRETTE 1, zILdA APARECIdA PEREIRA dEL PRETTE 1

1 ProGraMa dE PóS-GradUação EM PSiColoGia, UNivErSidadE FEdEral dE São CarloS

A relação professor-aluno tem sido apontada como importante para a qualidade do processo ensino-aprendizagem e a permanência do estu-
dante na universidade. Para estabelecer uma relação satisfatória com o aluno, entre outros aspectos, é importante que o professor apresente 
um repertório adequado de habilidades sociais educativas (HSE), as quais são entendidas como aquelas empregadas de maneira intencional 
para promover o desenvolvimento e a aprendizagem do outro. Atualmente encontra-se em fase de validação o Inventário de Habilidades Sociais 
Educativas de Professores Universitários versão Aluno (IHSE-PU-Aluno), no qual o aluno avalia as HSE do seu professor através de um conjunto 
de itens que descrevem comportamentos apresentados pelo docente em sala ou na relação com os alunos. Para verificar a clareza e relevância 
dos itens, o instrumento foi analisado por três juízes com experiência em docência universitária e em pesquisa no campo das habilidades sociais. 
Esta análise de conteúdo permitiu calcular o Coeficiente de Validade de Conteúdo (CVC) para cada item em cada critério avaliado e o CVC total do 
instrumento para cada um destes critérios. O CVC total do critério de clareza foi 0,78, sendo que 83,1% dos itens obtiveram um CVC igual ou maior 
que 0,70. O CVC total do critério de relevância foi de 0,93, sendo que 100% dos itens obtiveram CVC igual ou maior que 0,70. depois de validado, 
o IHSE-PU-Aluno será um instrumento valioso tanto para fornecer feedback sobre a atuação docente como para avaliar a eficácia de intervenções 
voltadas para o desenvolvimento das HSE de professores universitários.

Palavras-chave: Habilidades sociais educativas; instrumento; professor universitário

TíTULO GERAL: O USO DO MOMENTUM COMPORTAMENTAL, REfORÇO DIfERENCIAL NA ECONOMIA DE fIChAS E PROTOCOLO DE TREINO 
DE BANhEIRO EM CRIANÇAS DIAGNOSTICADAS COM TEA

COORDENADORA: ISABELLA dEBOnE1

1 BEhavE aBa

Resumo Geral 
Crianças diagnosticadas com TEA podem apresentar dificuldade em fazer o desfralde, com isso um protocolo detalhado de treino de banheiro 
pode auxiliar familiares e profissionais durante esse processo, enquanto que intervenções comportamentais irão contribuir para possíveis pro-
blemas de comportamento que podem aparecer. durante a aplicação de um programa baseado no ABA frequentemente é usado economia de 
fichas para reforçar as respostas da criança, porém é de fundamental importância que as fichas sejam disponibilizadas como um reforço diferen-
cial com o objetivo de ensinar respostas independentes. Por muitas vezes, a criança também pode se distrair e não responder aos comandos da-
dos, nesse momento pode ser usado o momentum comportamental, começando com comandos de alta probabilidade de resposta para depois 
disponibilizar um comando de baixa probabilidade e assim garantir que ela esteja atenta aos estímulos discriminativos que serão dados. Essa 
sessão coordenada tem como objetivo exemplificar estratégias baseadas nos conceitos da análise do comportamento durante atendimentos 
clínicos em crianças com autismo
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PROTOCOLO PARA O TREINO DO USO DO BANhEIRO EM CRIANÇAS DIAGNOSTICADAS COM TEA.

ISABELA dEBOnE1

1 BEhavE aBa

O treino do uso do banheiro para crianças diagnosticadas com Transtorno do Espectro de Autismo tende a causar angustia e estresse nos pais e 
familiares. O protocolo descreve de forma detalhada o passo a passo para esse treino, usando reforçadores positivos durante todo o processo 
e fazendo uso do reforço diferencial para garantir o máximo de independência possível. Também é usado uma hierarquia de dicas para que a 
criança consiga fazer esse treino com o mínimo de ajuda possível. durante esse treino alguns problemas de comportamento podem surgir, como 
medo de banheiro, a criança não conseguir fazer suas necessidades na privada, nessas situações pode ser usado alguns procedimentos base-
ados na análise do comportamento, como fazer aproximações sucessivas reforçando positivamente cada etapa determinada. A apresentação 
tem como objetivo descrever cada etapa do treino do banheiro para crianças com TEA e possíveis intervenções de acordo com dificuldades que 
podem ser apresentadas durante esse processo.

ECONOMIA DE fIChAS E REfORÇO DIfERENCIAL NA APLICAÇÃO DO ABA EM CRIANÇAS COM TEA

nATALIA CALEGARE1, ISABELA dEBOnE1

1 BEhavE aBa

A economia de fichas é um procedimento muito usado em intervenções para indivíduos com o diagnóstico de TEA (Transtorno do Espectro Au-
tista).  Nesse procedimento ocorre o pareamento de fichas (itens neutros) com estímulos reforçadores, dessa forma as fichas passam a ter valor 
reforçador. Uma forma eficiente de ensino e manutenção de habilidades consiste no uso de fichas reforçando diferencialmente respostas do 
indivíduo. Um exemplo dessa prática é o reforçamento com maior magnitude (por exemplo: com mais de uma ficha) de habilidades que ainda 
não são dominadas pela criança, se apresentadas com independência (sem ajuda nenhuma do terapeuta). Para que seja possível aplicar esse 
procedimento, é necessário a sistematização das habilidades da criança e estabelecimento de quais os critérios para a atribuição da magnitude 
do reforço ou do esquema de reforçamento. O objetivo dessa apresentação é mostrar como fazer o uso de economia de fichas com reforçamen-
to diferencial, desde a sistematização até a aplicação do procedimento.

O USO DO MOMENTUM COMPORTAMENTAL DURANTE SESSÕES DE TERAPIA ABA EM CRIANÇAS COM TEA

REnATA MILLAn 1, REnATO nOGUEIRA 1, PEROLAYnE BUEnO 1

1 BEhavE aBa

A fim de favorecer o aprendizado de novas habilidades em indivíduos com desenvolvimento atípico, bem como aumentar seu nível de coopera-
ção (compliance) frente a demandas, é imprescindível garantir que estejam atentos aos seus comandos e instruções. Uma das possibilidades de 
intervenção para engajamento de cooperação e ensino de novas habilidades é apresentação sequencial de demandas com alta probabilidade 
de resposta, traduzida em português como “momentum comportamental”. no procedimento de momento comportamental, é apresentada uma 
sequência de comandos com altas probabilidades de serem respondidos imediatamente antes da apresentação do comando com baixa probabi-
lidade de resposta. O reforçamento contíguo da cooperação pelas respostas anteriores aumenta a probabilidade de ocorrência destas respostas 
com baixa probabilidade. Em estudo, valendo-se do procedimento de momento comportamental, Mace e Belfiore (1990) apresentam resultados 
de aumento de cooperação (responder a demandas com baixa probabilidade) relacionado a diminuição de estereotipia para fuga/esquiva de 
demanda. A apresentação tem como objetivo demonstrar como usar o momentum comportamental de forma adequada para garantir o melhor 
aprendizado em crianças com TEA.
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DESENVOLVIMENTO

COORDENADOR: CARLOS BARBOSA ALVES dE SOUzA 1 2

1 UNivErSidadE FEdEral do Pará
2 iNStitUto NaCioNal dE CiêNCia E tECNoloGia SoBrE CoMPortaMENto, CoGNição E ENSiNo

Resumo Geral 

Os cinco estudos dessa sessão coordenada abordam algumas das condições facilitadoras para o ensino de repertórios verbais para crianças 
com distúrbios do desenvolvimento. O primeiro estudo analisou as variáveis envolvidas na imitação motora global e em sua generalização em 
crianças com distúrbios do desenvolvimento. O segundo estudo investigou o estabelecimento de respostas de monitoramento via videomodela-
ção em crianças com autismo, e se esse repertório favorecia a aprendizagem observacional de tatos. O terceiro estudo investigou se indivíduos 
com autismo que falharam em um teste preditivo de aprendizagem de relações condicionais visuais arbitrárias e/ou auditivo-visuais arbitrárias 
podem demonstrar relações de equivalência de estímulos. O quarto estudo avaliou o efeito de um currículo informatizado de ensino de leitura 
baseado em equivalência de estímulos (ALEPP® - Aprendendo a Ler e Escrever em Pequenos Passos) na qualidade de respostas textuais a pala-
vras impressas sem dificuldades ortográficas e de tatos de figuras de duas crianças deficiente auditivas usuárias de implante coclear. O quinto 
estudo avaliou o uso do ALEPP® no ensino de palavras com dificuldades ortográficas para uma criança deficiente auditiva usuária de implante 
coclear, e o efeito sobre a vocalização destas palavras. Os resultados desse conjunto de estudos são discutidos no contexto da pesquisa e inter-
venção dirigidas para crianças com distúrbios no desenvolvimento, considerando a programação de ensino de imitação motora, avaliação dos 
pré-requisitos para a aprendizagem observacional e da formação de equivalência de estímulos, e o uso do ALEPP® para ensinar leitura para 
crianças usuárias de implante coclear e o efeito na melhora da precisão da fala dessa população.

ENSINO DE IMITAÇÃO MOTORA GLOBAL E fACIAL E SEUS EfEITOS SOBRE A IMITAÇÃO VOCAL 

AnA CAROLInA SELLA 1, REBECA dOMInGOS PEREIRA CAVALCAnTE 1, SAYOnARA BARBOSA 1, dAnIELA MEndOnçA RIBEIRO

1 UNivErSidadE FEdEral dE alaGoaS, 2 iNStitUto NaCioNal dE CiêNCia E tECNoloGia SoBrE CoMPortaMENto, CoGNição E ENSiNo

A imitação pode ser definida como comportamentos similares de dois organismos, estando o comportamento do imitador sob controle do mo-
delo. Quando um organismo demonstra um repertório imitativo, pode-se utilizar tal repertório para gerar novos comportamentos, o que torna a 
imitação uma importante ferramenta em intervenções para pessoas com déficits em qualquer área do desenvolvimento. Apesar disso, há ainda 
algumas lacunas na literatura acerca da aquisição de imitação generalizada e seu papel enquanto cusp. O presente estudo teve como objetivo 
fazer uma análise das variáveis envolvidas na imitação motora global e em sua generalização, com crianças com atrasos no desenvolvimento. 
Para isso, foi utilizado um delineamento de linha de base múltipla não concorrente entre três participantes, com idades entre 2 e 5 anos. durante 
a linha de base os participantes não apresentaram qualquer repertório imitativo ou contato visual (pré-requisito para a imitação) e apresenta-
ram diversos comportamentos disruptivos como birra, não permanecer sentado e sentar no colo das experimentadoras. A apresentação da 
intervenção, que consistiu em diversos níveis de dica para o ensino da imitação motora, resultou no aumento do contato visual, redução de 
comportamentos-problema e, gradualmente, as crianças estão aprendendo a imitar comportamentos motores globais. Os resultados até agora 
obtidos são importantes para a programação de ensino de imitação motora para crianças com atraso no desenvolvimento.

APRENDIZAGEM DE RESPOSTA DE MONITORAMENTO VIA VIDEOMODELAÇÃO E AQUISIÇÃO DE TATOS EM CRIANÇAS COM AUTISMO.  

FERnAndA CYBELLE GOMES SEnA1, CARLOS BARBOSA ALVES dE SOUzA 1 2

1 UNivErSidadE FEdEral do Pará, 2 iNStitUto NaCioNal dE CiêNCia E tECNoloGia SoBrE CoMPortaMENto, CoGNição E ENSiNo

Pessoas com autismo geralmente apresentam déficits em aprendizagem observacional (AO). Uma possível forma de ensinar AO é o treino de 
resposta de monitoramento. Também tem sido apontado que a videomodelação pode favorecer a AO em pessoas com autismo. O presente es-
tudo investigou o estabelecimento de respostas de monitoramento via videomodelação em duas crianças com autismo (de 4 e 5 anos de idade), 
e se esse repertório favoreceria a AO de tatos nessas crianças. Foram realizados pré e pós-testes de AO de tatos via videomodelação. O treino 
de monitoramento foi realizado em três etapas: (1) o participante era ensinado a responder discriminadamente após observar a consequencia-
ção aos tatos corretos e incorretos do modelo a estímulos conhecidos pelo participante; Etapa 2- como no Etapa 1, mas o participante tinha a 
oportunidade de responder discriminadamente antes que o pesquisador consequenciasse a resposta do modelo; Etapa 3 - semelhante à Etapa 
1, mas o participante não conhecia (emitia) o tato exigido, e respondia após o pesquisador ter consequenciado a resposta do modelo. Uma das 
crianças aprendeu a resposta de monitoramento e nos pós-testes aprendeu a tatear via videomodelação os quatro objetos utilizados no estudo. 
discutem-se os efeitos do número de exposição ao modelo e os pré-requisitos para a aprendizagem observacional.
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RELAÇÕES DE EQUIVALÊNCIA EM CRIANÇAS COM AUTISMO COM DIfERENTES REPERTÓRIOS DISCRIMINATIVOS. 

LARISSA BEzERRA dE MELO 1, AndRÉ A. B. VARELLA 1 2

1 ProGraMa dE PóS-GradUação EM PSiColoGia, UNivErSidadE CatóliCa doM BoSCo, 2 iNStitUto NaCioNal dE CiêNCia E tECNoloGia SoBrE 
CoMPortaMENto, CoGNição E ENSiNo

Pessoas com autismo podem apresentar grandes comprometimentos na linguagem e dificuldades na aquisição de habilidades discriminativas. 
Essas dificuldades podem refletir na aprendizagem de relações condicionais e na emergência de relações simbólicas. Este estudo, que se 
encontra em andamento, teve por objetivo investigar se indivíduos com autismo que falharam em um teste preditivo de aprendizagem de 
relações condicionais visuais arbitrárias e/ou auditivo-visuais arbitrárias poderiam demonstrar relações de equivalência. Participam do estudo 
cinco indivíduos, três de nível ABLA 4 (que falharam em tarefas preditivas de facilidade para relações arbitrárias visuais e auditivo-visuais) e dois 
de nível ABLA 5 (que falharam em uma tarefa preditiva da facilidade para relações auditivo-visuais). Pré-testes verificaram se os participantes 
demonstraram as relações que seriam treinadas e testadas. A linha de base consistiu no ensino de relações de identidade (AA e BB) em uma 
tarefa de MTS com consequências específicas auditivas para as duas classes (pseudopalavras “zoki” e “falé”). Sondas de equivalência irão avaliar 
a emergência de relações arbitrárias entre as pseudopalavras e os estímulos dos conjuntos A e B, além das relações visuais AB e BA. Até o 
momento, dois dos cinco participantes aprenderam a linha de base AA e BB e serão submetidos posteriormente às sondas de equivalência. Os 
demais participantes se encontram em etapa de aprendizagem da linha de base. Os resultados poderão indicar se facilidade na aprendizagem 
de relações condicionais visuais arbitrárias e/ou auditivo-visuais seriam um requisito para formar classes de equivalência.

DO TEXTUAL PARA O TATO: ENSINO DE LEITURA E INTELIGIBILIDADE DA fALA COM CRIANÇAS COM ATRASOS NO COMPORTAMENTO 
VERBAL EXPRESSIVO. 

FERnAndO dEL MAndO LUCCHESI 1 2, dEISY dAS GRAçAS dE SOUzA 1 2, AnA CLAUdIA MOREIRA ALMEIdA-VERdU 2 3

1 ProGraMa dE PóS-GradUação EM PSiColoGia, UNivErSidadE FEdEral dE São CarloS, 2 iNStitUto NaCioNal dE CiêNCia E tECNoloGia SoBrE 
CoMPortaMENto, CoGNição E ENSiNo, 3 ProGraMa dE PóS-GradUação EM PSiColoGia do dESENvolviMENto E aPrENdizaGEM, UNivErSidadE 
EStadUal PaUliSta, BaUrU

A privação sonora em crianças com deficiência auditiva e usuárias de implante coclear pode gerar atrasos, principalmente relacionados a com-
portamentos de falante, com ausência ou baixa qualidade de respostas verbais elementares como o tato. Estudos com crianças implantadas 
apontam que o ensino de relações discriminativas que compõe respostas de leitura de palavras baseadas em seleção e baseadas em topografia 
(vocalização e composição) pode influenciar qualidade da produção de tatos em tarefas de nomeação de figuras. O presente estudo teve como 
objetivo a avaliação do efeito de um currículo de ensino de leitura baseado em equivalência entre estímulos e entre estímulos e respostas na qua-
lidade de respostas textuais diante de palavras impressas sem dificuldades ortográficas e de tato de figuras. Duas crianças implantadas foram 
expostas ao programa de ensino Aprendendo a Ler e a Escrever em Pequenos Passos, subdivididdo em quatro unidades de ensino em um deli-
neamento de linha de base múltipla entre conjuntos de estímulos. no pré-teste, foram demonstradas discrepências nas porcentagens de acertos 
em nomeação e em leitura, sendo superior a porcentagem de acertos em leitura. Ambas as participantes passaram a ler as palavras e o tato 
às figuras apresentou maior correspondência ponto-a-ponto com o convencionado, à medida que houve a exposição ao programa de ensino.

LEITURA DE PALAVRAS COM DIfICULDADES ORTOGRÁfICAS EM UMA CRIANÇA COM DEfICIÊNCIA AUDITIVA APÓS ENSINO BASEADO EM 
EQUIVALÊNCIA. 

FELIPE AUGUSTO MOnTEIRO CRAVO1 2, AnA CLAUdIA MOREIRA ALMEIdA-VERdU 1 2, AdRIAnE dE LIMA MORTARI MORET 2 3, LEAndRA TABAnEz 
dO nASCIMEnTO SILVIA4

1 ProGraMa dE PóS-GradUação EM PSiColoGia do dESENvolviMENto E aPrENdizaGEM, UNivErSidadE EStadUal PaUliSta, BaUrU, 2 iNStitUto 
NaCioNal dE CiêNCia E tECNoloGia SoBrE CoMPortaMENto, CoGNição E ENSiNo, 3 ProGraMa dE PóS-GradUação EM FoNoaUdioloGia, UNi-
vErSidadE dE São PaUlo, 4 hoSPital dE rEaBilitação dE aNoMaliaS CraNioFaCiaiS

Currículos de ensino de leitura baseado em equivalência têm demonstrado a aprendizagem da leitura de palavras simples da língua assim como 
a emissão de vocalizações com maior correspondência ponto a ponto com o convencionado. O objetivo desta pesquisa foi ensinar palavras com 
dificuldades ortográficas (e.g. dígrafos) à uma criança deficiente auditiva usuária de implante coclear e verificar o efeito sobre a vocalização des-
tas, especialmente da dificuldade ortográfica. Utilizou-se o módulo dois do software de ensino individualizado por computador ALEPP® (Apren-
dendo a Ler e Escrever em Pequenos Passos), um currículo de ensino de leitura baseado em equivalência, cujos alvos de ensino são palavras com 
dificuldades ortográficas. Sondas de vocalização de estímulos textuais intercalaram as unidades de ensino de acordo com um delineamento de 
múltiplas sondas. A participante aprendeu a leitura de 64 palavras de quatro dificuldades ortográficas distintas (ç, lh, ch, “l” entre vogal e conso-
ante). A vocalização controlada pelas dificuldades que não ocorriam antes do ensino passou a ocorrer com precisão depois do ensino. Os resul-
tados replicam a literatura que demonstra os efeitos do currículo de ensino do ALEPP® na leitura e precisão da fala em crianças com deficiência 
auditiva e estendem para palavras com dificuldades ortográficas para essa participante.
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TíTULO GERAL: INVESTIGANDO fATORES fACILITADORES DO ENSINO DE REPERTÓRIOS VERBAIS PARA CRIANÇAS COM DISTúRBIOS DO 
DESENVOLVIMENTO

COORDENADORA: AnA CLAUdIA MOREIRA ALMEIdA-VERdU1 2

1 ProGraMa dE PóS-GradUação EM PSiColoGia do dESENvolviMENto E aPrENdizaGEM, UNivErSidadE EStadUal PaUliSta, BaUrU, 2 iNStitUto 
NaCioNal dE CiêNCia E tECNoloGia SoBrE CoMPortaMENto, CoGNição E ENSiNo 

Resumo Geral 

Esta sessão coordenada apresenta um conjunto de trabalhos que investigam fatores facilitadores do ensino de repertórios verbais para 
crianças com distúrbios do desenvolvimento. O primeiro estudo investigou se comportamento conceitual de tamanho e quantidade (um tipo 
de resposta relacional não-arbitrária - nARR) seria requisito para emergência de relações comparativas entre réplicas de cédulas brasileiras 
(resposta relacional arbitrariamente aplicável- AARR) em indivíduos com autismo. O segundo estudo avaliou em crianças com autismo a 
possibilidade de tornar faces um estímulo reforçador condicionado, por meio do estabelecimento de uma classe de equivalência que incluiu 
figuras de faces e figura de item de alta preferência para a criança como consequências específicas para cada classe potencial. O terceiro 
estudo analisou se um ‘Ensino por Múltiplos Exemplares’ seria eficaz para integrar repertórios de ouvir e falar em crianças com ‘Desordem 
do Espectro da Neuropatia Auditiva’ (DENA) usuárias de implante coclear. O quarto estudo investigou em crianças com deficiência auditiva o 
ensino de leitura, por meio do paradigma das relações de equivalência, de palavras extraídas de livros de histórias infantis e os efeitos sobre a 
precisão e a fluência da leitura dos livros infantis. O quinto estudo avaliou em crianças com implante coclear os efeitos de dois procedimentos 
de ensino sem erros sobre a aprendizagem de relações discriminativas condicionais entre sentenças ditadas e figuras. Os resultados desse 
conjunto de estudos indicam que o ensino de relações comparativas pode ser estudado pelo paradigma de equivalência de estímulos; que o 
condicionamento de faces em crianças com autismo pode se beneficiar do treino com múltiplos exemplares e requerer formas de avaliação 
que não se limitem aos testes de formação de classes de equivalência; que o ‘Ensino por Múltiplos Exemplares’ favorece a integração dos 
repertórios de ouvinte e falante em crianças com dEnA usuárias de implante coclear; que o ensino de leitura, via equivalência, de palavras 
retiradas de livros de histórias infantis favorece a precisão e a fluência da leitura dos livros em crianças com deficiência auditiva; e que 
procedimentos de ensino sem erros favorecem a aprendizagem de relações entre sentenças ditadas e figuras em crianças usuários de implante 
coclear.

ESTABELECENDO RELAÇÕES COMPARATIVAS EM CRIANÇAS COM AUTISMO: OS REPERTÓRIOS CONCEITUAIS DE TAMANhO E QUANTIDADE 
SERIAM PRé-REQUISITOS? 

AndRÉ A. B. VARELLA1 2, dEISY dAS GRAçAS dE SOUzA2 3

1 ProGraMa dE PóS-GradUação EM PSiColoGia, UNivErSidadE CatóliCa doM BoSCo, 2 iNStitUto NaCioNal dE CiêNCia E tECNoloGia SoBrE 
CoMPortaMENto, CoGNição E ENSiNo, 3 ProGraMa dE PóS-GradUação EM PSiColoGia, UNivErSidadE FEdEral dE São CarloS

de acordo com a relational Frame theory (RFT), relações comparativas derivadas são um tipo de resposta relacional arbitrariamente aplicável 
(AARR) que não depende das propriedades formais dos estímulos. Sua aprendizagem, entretanto, dependeria de uma história de aprendizagem 
de múltiplos exemplares de Respostas Relacionais não-arbitrárias (nARR), que se baseiam nas propriedades físicas dos estímulos. O objetivo 
do presente estudo foi investigar se o nARR (comportamento conceitual de tamanho e quantidade) seria requisito para emergência de AARR 
(relações comparativas entre réplicas de cédulas brasileiras) em indivíduos com autismo. Participaram do estudo cinco indivíduos diagnosticados 
com autismo, com idades entre 5 a 19 anos. A linha de base consistiu no ensino de discriminações condicionais sobrepostas: os estímulos modelo 
eram sempre as instruções “aponte o maior” e “aponte o “menor”, enquanto que os estímulos de comparação eram duas das cinco cédulas, que 
variavam entre quatro fases. na Fase 1 as comparações eram d1 (R$50) e d2 (R$20); na Fase 2 d2 (R$20) e d3 (R$10), na Fase 3 d3 (R$10) e d4 
(R$5) e, finalmente, a Fase 4 apresentava D4 (R$5) e D5 (R$2). Sondas avaliaram a emergência de relações comparativas D2-D4 (entre R$20 e R$5) 
d1-d5 (entre R$50 e R$2). dois dos cinco participantes aprenderam a linha de base nas quatro fases e demonstraram emergência de todas as re-
lações testadas. Os resultados sugerem que o nARR não é um requisito para emergência de relações comparativas (AARR) e que o procedimento 
de discriminações condicionais sobrepostas pode ser utilizado no ensino de relações comparativas. Conclui-se que relações comparativas têm as 
mesmas propriedades das relações ordinais, podendo ser estudadas pelo paradigma de equivalência de estímulos. 
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AVALIANDO O ESTABELECIMENTO DE RESPOSTAS DE ATENÇÃO A fACES VIA fORMAÇÃO DE CLASSES DE EQUIVALÊNCIA EM CRIANÇAS 
COM AUTISMO. 

ÁLVARO JÚnIOR MELO E SILVA1, PAMELLA SUYLY GOMES LOPES1, SARA InGRId CRUz KEUFFER1, JAdE ROdRIGUES1, dAnIELLE GEMAQUE1, 
ROMARIz dA SILVA BARROS1 2

1 UNivErSidadE FEdEral do Pará, 2 iNStitUto NaCioNal dE CiêNCia E tECNoloGia SoBrE CoMPortaMENto, CoGNição E ENSiNo

Fala-se em transferência de função quando um estímulo ou um conjunto de estímulos passa a controlar uma classe de resposta que já era 
controlada por outro (s) estímulo (s) após ter sido relacionado a este último. Uma forma de se obter transferência de função é por meio da 
formação de classes de equivalência. O presente estudo explorou a possibilidade de tornar faces um estímulo reforçador condicionado, por 
meio do estabelecimento de uma classe de equivalência que incluiu figuras de faces e figura de item de alta preferência para a criança, além 
de outros estímulos, como consequências específicas para cada classe potencial; e verificou o possível efeito da alteração da função de faces 
sobre o desempenho em testes de atenção a faces em situação mais estruturada e natural. Três crianças com diagnóstico de autismo, todas do 
sexo masculino, participaram do estudo. Testes de respostas de atenção a faces em situação mais estruturada e natural foram conduzidas antes 
e após a formação de classes de equivalência obtidas via treino de relações de identidade com reforço específico para cada classe potencial. 
Apenas com o participante Daniel foi verificada a formação de classes de equivalência e somente este chegou até o final do estudo. Não foi veri-
ficado aumento nem na frequência nem na duração média das respostas de atenção a faces. Uma das limitações deste estudo foi a restrição da 
avaliação da transferência de função aos testes de formação de classes de equivalência. Em estudos futuros deve-se não apenas explorar outras 
formas de avaliação da transferência de função, como também acrescentar à fase de treino, múltiplos exemplares, incluindo face propriamente, 
aumentando assim a probabilidade de transferência de função mais generalizada. 

INTEGRAÇÃO DOS REPERTÓRIOS DE OUVINTE E fALANTE EM CRIANÇAS COM DESORDEM DO ESPECTRO DE NEUROPATIA AUDITIVA VIA 
ENSINO POR MúLTIPLOS EXEMPLARES. 

AdRIAnA MAURA BARBOzA MERLIn 1, AndERSOn JOnAS dAS nEVES 2 3, AnA CLAUdIA MOREIRA ALMEIdA-VERdU 1 3, AdRIAnE dE LIMA 
MORTARI MORET 3 4, LEAndRA TABAnEz dO nASCIMEnTO SILVA 5

1 ProGraMa dE PóS-GradUação EM PSiColoGia do dESENvolviMENto E aPrENdizaGEM, UNivErSidadE EStadUal PaUliSta, BaUrU, 2 ProGraMa 
dE PóS-GradUação EM PSiColoGia, UNivErSidadE FEdEral dE São CarloS, 3 iNStitUto NaCioNal dE CiêNCia E tECNoloGia SoBrE CoMPorta-
MENto, CoGNição E ENSiNo, 4 ProGraMa dE PóS-GradUação EM FoNoaUdioloGia, UNivErSidadE dE São PaUlo, 5 hoSPital dE rEaBilitação 
dE aNoMaliaS CraNioFaCiaiS

A desordem do Espectro da neuropatia Auditiva (dEnA) produz uma dessincronia no processamento auditivo que pode ser minimizada pelo 
uso do implante coclear (IC). Esse público tem demonstrado variabilidade e discrepância entre os repertórios de ouvinte e falante. O Ensino por 
Múltiplos Exemplares (Multiple Exemplar instruction, MEI) tem sido eficaz para integrar repertórios de ouvir e falar em pessoas com repertório 
verbal mínimo e esse estudo verificou se esses resultados seriam replicados em crianças com DENA e IC. Os participantes foram 2 crianças pré-
-escolares, com diagnóstico de dEnA e usuárias de IC. O estudo programou 2 unidades com 2 passos cada, sendo o passo 1 com substantivos e 
o passo 2, substantivos+adjetivos; e os estímulos foram auditivos e visuais (figuras). Cada passo de MEI apresentava tentativas de ecoico, ouvir 
baseado em seleção (discriminação condicional auditivo-visual) e tato de maneira rotativa; sondas intercalaram esse ensino e avaliaram todos os 
repertórios de ouvinte e de falante para os estímulos das 2 unidades. na sonda inicial, os participantes mostraram variabilidade e discrepância 
entre os desempenhos de ouvir e falar sendo P1 com baixos desempenhos no ouvir e melhore resultados no falar e P2 o inverso. Após o ensino, 
o desempenho preciso de ouvinte foi estabelecido primeiro, para ambos participantes, e as porcentagens de acertos em falar ficou próxima às 
de ouvinte após o ensino. Os desempenhos em ouvir e falar com substantivos (passo 1) foram estendidos para substantivos+adjetivos (passo 
2), sem ensino direto. Somente após o ensino com adjetivos os resultados ficaram melhores com estímulos do passo 2. Os resultados foram 
replicados com substantivos+adjetivos da unidade 2. O ensino MEI pode favorecer a integração dos repertórios de ouvinte e falante em crianças 
com dEnA e IC.
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LEITURA, PRECISÃO DA fALA E fLUÊNCIA COM PALAVRAS E TEXTOS APÓS fORMAÇÃO DE CLASSES DE EQUIVALÊNCIA EM CRIANÇAS COM 
DEfICIÊNCIA AUDITIVA. 

LUCIAnA dEGRAndE RIQUE 1, AnA CLAUdIA MOREIRA ALMEIdA-VERdU 1 2, MARIA JOSÉ BEnJAMIM BUFFA3, AdRIAnE dE LIMA MORTARI MORET 
2 4, LEAndRA TABAnEz dO nASCIMEnTO SILVA 3

1 ProGraMa dE PóS-GradUação EM PSiColoGia do dESENvolviMENto E aPrENdizaGEM, UNivErSidadE EStadUal PaUliSta, BaUrU, 2 iNStitUto 
NaCioNal dE CiêNCia E tECNoloGia SoBrE CoMPortaMENto, CoGNição E ENSiNo, 3 hoSPital dE rEaBilitação dE aNoMaliaS CraNioFaCiaiS, 4 
ProGraMa dE PóS-GradUação EM FoNoaUdioloGia, UNivErSidadE dE São PaUlo

Estudos anteriores demonstraram que a leitura de crianças com deficiência auditiva é mais precisa do que nomeação de figuras e que o ensino 
de leitura baseado no paradigma das relações de equivalência têm oferecido condições para a transferência do controle de estímulos exercido 
pela palavra impressa para a figura nas tarefas de vocalização. Este estudo objetivou replicar esses resultados com palavras extraídas de livros de 
histórias infantis e verificar os efeitos deste ensino sobre a precisão e a fluência da leitura dos livros infantis em três meninos em fase de alfabe-
tização escolar e com idade verbal entre 3:4-3:8 anos (PPVT-IV). Um pré-teste de leitura de três livros selecionou dois conjuntos de três estímulos 
para cada participante. O ensino baseado em equivalência estabeleceu relações condicionais entre palavra ditada palavra impressa e figura, via 
matching-to sample com cada conjunto separadamente. Sondas de formação de classes de equivalência, de leitura e nomeação de palavras e 
sondas de leitura dos livros intercalaram o ensino com os conjuntos de acordo com um delineamento de linha de base múltipla entre conjuntos. 
A precisão em nomeação de figuras aumentou alcançando os níveis de leitura de palavras. A leitura dos livros ficou mais fluente aumentando o 
número de palavras lidas em contraponto com a diminuição do tempo necessário. O delineamento evidenciou que a mudança nos resultados 
aconteceu após a inserção do ensino com cada conjunto. Os resultados estendem estudos prévios com palavras para a leitura de livros.

USANDO PROCEDIMENTOS DE APRENDIZAGEM SEM ERROS PARA ENSINAR DISCRIMINAÇÕES CONDICIONAIS ENTRE SENTENÇAS DITADAS 
E fIGURAS DE AÇÕES PARA CRIANÇAS COM IMPLANTE COCLEAR. 

AndERSOn JOnAS dAS nEVES 1 2, dEISY dAS GRAçAS dE SOUzA 1 2, AnA CLAUdIA MOREIRA ALMEIdA-VERdU 2 3, AdRIAnE dE LIMA MORTARI 
MORET 2 4, LEAndRA TABAnEz dO nASCIMEnTO SILVA 5

1 ProGraMa dE PóS-GradUação EM PSiColoGia, UNivErSidadE FEdEral dE São CarloS, 2 iNStitUto NaCioNal dE CiêNCia E tECNoloGia SoBrE 
CoMPortaMENto, CoGNição E ENSiNo, 3 ProGraMa dE PóS-GradUação EM PSiColoGia do dESENvolviMENto E aPrENdizaGEM, UNivErSidadE 
EStadUal PaUliSta, BaUrU, 4 ProGraMa dE PóS-GradUação EM FoNoaUdioloGia, UNivErSidadE dE São PaUlo, 5 hoSPital dE rEaBilitação dE 
aNoMaliaS CraNioFaCiaiS

Esse estudo avaliou os efeitos de dois procedimentos de ensino sem erros sobre a aprendizagem discriminativa condicional entre sentenças di-
tadas e figuras (relação AB), para 4 crianças com implante coclear (IC). Foram adotados dois conjuntos de 3 sentenças [sujeito]-[verbo]-[objeto] e 
os estímulos foram sentenças ditadas (A) e figuras correspondentes (B). O delineamento foi de tratamentos alternados e consistiu em sondas in-
tercaladas com dois tipos de ensino. no conjunto 1, dois participantes foram expostos ao ensino AB por matching-to-sample (MTS) com estímulo 
modelo multicomponente com fading out do componente visual, enquanto outros dois foram expostos ao ensino por MTS pelo procedimento de 
exclusão; no conjunto 2, a ordem desses procedimentos foi alternada entre os participantes. Em ambos os conjuntos, os participantes apresenta-
ram uma linha de base inferior a 60% de acertos, aprenderam as discriminações condicionais AB por ambos os procedimentos e demonstraram 
100% de acertos nos pós-testes. Crianças com IC aprendem relações entre sentenças ditadas e figuras de modo rápido e efetivo por meio de 
procedimentos de ensino sem erros.
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TíTULO GERAL: INVESTIGANDO fATORES fACILITADORES DO ENSINO DE REPERTÓRIOS VERBAIS PARA CRIANÇAS COM DISTúRBIOS DO 
DESENVOLVIMENTO

COORDENADOR: PEdRO BORdInI FALEIROS 1

1 UNivErSidadE MEtodiSta dE PiraCiCaBa

Resumo Geral 

A Teoria dos Jogos ao longo dos anos tem contribuído com diversas áreas do conhecimento fornecendo protocolos experimentais para estudo 
em laboratório de fenômenos sociais análogos às situações cotidianas, tais como cooperação, generosidade, corrupção, sustentabilidade, entre 
outros. Entre os principais jogos utilizados, há o dilema do Prisioneiro, dilema dos Comuns, Jogo dos Bens Públicos e o Jogo da Partilha. Contudo, 
a despeito dos avanços produzidos, alguns destes modelos experimentais carecem de uma análise operacional das variáveis ambientais que são 
responsáveis pela instalação e manutenção dos padrões comportamentais observados nos jogos. O objetivo dessa sessão coordenada é apre-
sentar interpretações analítico-comportamentais dos jogos citados acima. Os autores apresentarão os jogos, suas características, as variáveis 
investigadas, dados experimentas e descrições comportamentais das contingências envolvidas no controle e manutenção dos comportamentos 
dos participantes. 

Palavras-chave: Análise do Comportamento; Teoria dos Jogos; Comportamento Social

jOGO DA PARTILhA: UMA ABORDAGEM COMPORTAMENTAL PARA O ESTUDO DE GENEROSIDADE – RELAÇÃO DE GÊNERO E QUANTIDADE 
DE DINhEIRO  

GIOVAnA ESCOBAL 1, GABRIELA zIn 1, GABRIELA ESTEVES 1, CELSO GOYOS 1

1 iNStitUto lahMiEi aUtiSMo, UNivErSidadE FEdEral dE São CarloS

Jogos são modelos experimentais úteis em situações de interação social complexa. Esta pesquisa avaliou se distribuições de estratégias no Jogo 
da Partilha e numa tarefa de desconto temporal são afetadas por gênero do distribuidor, quantidade de dinheiro e atraso para recebimento da 
consequência. num delineamento intrassujeitos foram realizados dois experimentos: O primeiro envolvia a tarefa do Jogo da Partilha em que 
alunos de graduação distribuiam os recursos entre si e um participante invisível e passivo. Podiam escolher otimizadamente, mas não competiti-
vamente, igualmente, mas não de maneira otimizada ou menos otimizada, mas mais competitivamente. Os participantes foram distribuídos em 
três condições com quantidades de dinheiro diferentes (A, B e C). O segundo envolvia a escolha entre diferentes descontos temporais para o re-
cebimento da consequência. O estudo permitiu uma comparação entresujeitos a respeito do gênero dos participantes. Foram realizadas análises 
estatísticas quantitativas e análises qualitativas. Metade dos participantes iniciou pelo Experimento 1 seguido pelo Experimento 2, e metade em 
ordem inversa. Os homens se comportaram mais otimizadamente que as mulheres. O aumento da quantidade de dinheiro levou os participantes 
a se comportarem mais otimizadamente. no Experimento 2, os homens escolheram mais frequentemente as alternativas autocontroladas, mas 
com pequena diferença em relação às mulheres. O valor de 25 anos não teve efeito sobre as escolhas. Esse jogo é importante por permitir ana-
lisar as contingências envolvidas na tomada de decisão das pessoas, caracterizar as escolhas como igualitárias, competitivas e otimizadas, além 
de possibilitar o desenvolvimento de intervenções para as situações de interação social complexa.

Palavras-chave: Tomada de decisão, Jogo da Partilha, Generosidade, Altruísmo, Quantidade de dinheiro, Homens e Mulheres, Jogos econômicos.

O jOGO DILEMA DOS COMUNS COMO fERRAMENTA PARA A ANÁLISE DE PROCESSOS COMPORTAMENTAIS E SOCIAIS RELEVANTES

JULIO CÉSAR dE CAMARGO 1

1 UNivErSidadE FEdEral dE São CarloS

A problemática do uso de recursos comuns está presente em uma série de questões sociais, que vão desde problemas corriqueiros, como o 
compartilhamento da internet, até problemas mais abrangentes, como o uso sustentável de recursos naturais e a preservação de espécies ao 
redor do mundo. O dilema social presente em situações desse tipo dá origem à uma série de proposições teóricas e metodológicas pautadas 
na evitação da chamada tragédia dos comuns, despertando o interesse de pesquisadores de diversas áreas, como a Economia, a Biologia e, 
mais recentemente, a Psicologia. A teoria convencional sobre o uso de recursos comuns prevê que a tragédia dos comuns só pode ser evitada 
por meio de intervenções austeras, tais como a privatização do acesso, o controle governamental e a aplicação de sanções sobre o consumo. 
no entanto, estudos de campo realizados ao longo das últimas décadas apontam para a organização de grupos locais como a alternativa mais 
efetiva na gestão e preservação de recursos, valorizando-se o estabelecimento de regras coletivas. O jogo dilema dos Comuns aparece como 
uma ferramenta metodológica bastante flexível para se estudar experimentalmente os processos comportamentais e sociais envolvidos no uso 
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de recursos comuns. O jogo apresenta-se na forma de um análogo da prática de extração de algum recurso natural renovável, por exemplo, 
de peixes em um oceano. de forma geral, trabalha-se com pequenos grupos, com 3 a 5 participantes. A tecnologia empregada varia desde 
cartões impressos até o uso de computadores em rede. A comunicação entre os participantes, a apresentação de regras e o fornecimento de 
feedbacks estão entre as variáveis já estudadas com o jogo dilema dos Comuns sob a perspectiva analítico-comportamental, mostrando o 
potencial dessa ferramenta para a investigação de uma série de questões relevantes. 

DILEMA DO PRISIONEIRO: DEfINIÇÃO COMPORTAMENTAL E VARIÁVEIS INVESTIGADAS. 

dAFnE PAVAnELLI FIdELIS 1, PEdRO BORdInI FALEIROS 2

1 iNStitUto lahMiEi aUtiSMo, UNivErSidadE FEdEral dE São CarloS, 2 UNivErSidadE MEtodiSta dE PiraCiCaBa

O Jogo Dilema do Prisioneiro estabelece um conflito entre contingências individuais e coletivas e tem sido utilizado pela Análise Experimental do 
Comportamento desde a década de 1960. Os objetivos serão apresentar uma definição comportamental do Dilema do Prisioneiro e as principais 
variáveis que têm sido manipuladas pela Análise Experimental do Comportamento. Os principais temas investigados tem sido: 1. Comporta-
mento Social; 2. Autocontrole e 3. Metacontingências. Os experimentos que tem empregado cada um desses temas tem manipulado diferentes 
variáveis. no Comportamento social, as principais são: instrução, interação verbal, comportamento em grupo, acesso à pontuação e desconto 
social. no autocontrole, as seguintes variáveis tem sido investigadas: atraso e valor do reforço e reposta de comprometimento. nos estudos de 
Metacontingências, comunicação, valor da consequência cultural, acesso da consequência cultura e possibilidade de tirar pontos do parceiro são 
as variáveis que tem sido empregadas. A análise experimental do comportamento tem ampliado seu escopo de investigação utilizando o dilema 
do Prisioneiro para estudar diferentes fenômenos. A interação entre a Teoria dos Jogos e a análise experimental do comportamento pode possi-
bilitar um avanço no conhecimento para essas duas áreas de investigação.

Palavras-chaves: Teoria dos Jogos, Análise Experimental do Comportamento.

UMA ANÁLISE COMPORTAMENTAL DO jOGO DOS BENS PúBLICOS

AndRE LUIz FERREIRA1

1 iNStitUto lahMiEi aUtiSMo, UNivErSidadE FEdEral dE São CarloS

O Jogo dos Bens Públicos (JBP) é um protocolo experimental oriundo da Teoria dos Jogos que tem sido utilizado ao longo de mais de 40 anos para 
investigar a produção e o consumo de bens públicos e o conflito existente entre interesses individuais e coletivos. Ele funciona da seguinte ma-
neira: os participantes recebem a mesma quantia inicial para contribuir com um fundo de investimentos públicos. Eles podem decidir contribuir 
tudo, parte ou nada da quantia disponível em uma dada tentativa. Após os participantes fazerem suas contribuições, o fundo aplica um fator de 
rendimento, uma espécie de juros, e distribui o resultado desta multiplicação igualmente entre todos os participantes, independentemente da 
quantia contribuída individualmente. A questão que diversos pesquisadores, principalmente da Economia tentaram responder é se as pessoas 
seriam cooperadoras ou egoístas. A Análise do Comportamento pode contribuir muito neste debate, ao demonstrar que o cerne da questão 
reside no ambiente ao qual os participantes do jogo são expostos, sendo as variáveis ambientais as responsáveis por modelar padrões coopera-
dores ou egoístas. Ao mesmo tempo, a Análise do Comportamento pode se beneficiar ao utilizar o JBP como ferramenta para estudar fenômenos 
comportamentais, como cooperação, competição, práticas culturais entre outros. O principal objetivo desta fala será o de apresentar o JBP, como 
ele tem sido utilizado pela literatura tradicional em Economia, e como a Análise do Comportamento pode interpretar o que ocorre durante o jogo, 
a luz do modelo de seleção por consequências.

Palavras-chaves: Análise do Comportamento; Jogo dos Bens Públicos
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TíTULO GERAL: TEORIA DOS jOGOS EM UM CONTEXTO DE PESQUISAS EXPERIMENTAIS DO COMPORTAMENTO 

COORDENADOR:  JULIO CÉSAR dE CAMARGO1

1 UNivErSidadE FEdEral dE São CarloS

Resumo Geral 

O objetivo desta proposta de sessão é apresentar quatro procedimentos experimentais, inseridos no campo de conhecimento da Análise Experi-
mental do Comportamento, que envolvem dois dilemas baseados na Teoria dos Jogos: o dilema dos Bens Públicos e o jogo dilema dos Comuns. A 
primeira apresentação descreve uma pesquisa que utilizou uma versão digital do jogo dilema dos comuns para investigar os efeitos de feedbacks 
positivos e negativos sobre o padrão de consumo de recursos. na segunda apresentação vemos uma adaptação do jogo dos bens públicos para 
o estudo de um análogo experimental de comportamentos ditos corruptos, como o peculato. A apresentação seguinte propõe o uso do jogo 
dilema dos comuns para investigar como o relato verbal pode afetar o consumo e favorecer comportamentos sustentáveis em crianças. Por fim, 
a quarta apresentação demonstra uma versão do jogo dos bens públicos utilizada para investigar os efeitos da modulação do relato (correspon-
dente ou não-correspondente) sobre o comportamento cooperativo de crianças. A diversidade de tais propostas demonstra como a Teoria dos 
Jogos pode ser uma fonte de inspiração para a investigação do comportamento social em humanos em diferentes contextos.

INVESTIGANDO O USO SUSTENTÁVEL DE RECURSOS COMUNS POR MEIO DE UM jOGO ELETRÔNICO

JULIO CÉSAR dE CAMARGO 1, JULIO CÉSAR dE ROSE 1

1 UNivErSidadE FEdEral dE São CarloS

Recursos comuns amplos e compartilhados por diversas pessoas agindo de forma isolada podem ser consumidos de forma exacerbada, sendo 
necessárias mudanças comportamentais para se estabelecer um padrão de consumo sustentável. A presente pesquisa propõe a utilização de um 
jogo eletrônico para investigar os efeitos de dois tipos de consequências sobre o comportamento de extração de recursos compartilhados por 
participantes em situação de isolamento social. no jogo, que simula a pesca em um oceano, os participantes precisam capturar os peixes que sal-
tam na tela para ganhar pontos e se manter jogando, ao mesmo tempo em que é necessário preservar os recursos disponíveis, compartilhados 
com outros dois pescadores virtuais. Participaram do estudo 77 estudantes universitários, distribuídos entre três condições: Controle, Bônus e 
Multas. na condição Bônus, os participantes recebiam pontuação extra contingente a intervalos entre respostas (IRT) intermediários (entre 3 e 5 
segundos) e na condição Multas os participantes perdiam pontos contingentes a IRTs curtos (menor que 2 segundos). Para a condição Controle 
nenhuma contingência de reforçamento diferencial foi programada. Os resultados, em geral, indicam menor número de repetições necessárias 
para se vencer o jogo nas condições Bônus e Multas, em comparação com a condição Controle. Análises mais específicas apontam para padrões 
diferenciados entre as respostas controladas por contingências de reforçamento positivas e negativas.

INVESTIGAÇÃO DE ANÁLOGOS EXPERIMENTAIS AO COMPORTAMENTO DE CORRUPÇÃO: O USO DO jOGO DOS BENS PúBLICOS 

AndRÉ LUIz FERREIRA 1, GIOVAnA ESCOBAL MUCHOLIn 1, CELSO GOYOS 1

1 UNivErSidadE FEdEral dE São CarloS 

A corrupção foi objeto de estudo em diversas pesquisas, mas apenas recentemente ela passou a ser investigada experimentalmente. no entanto, 
há lacunas no que diz respeito as variáveis das quais os comportamentos observados são função, aspecto em que a Análise do Comportamento 
pode contribuir. Uma maneira de estudar este fenômeno é expor os participantes a um contexto em que eles precisem contribuir para produ-
zir um determinado bem público, e em seguida, precisem tomar decisões a respeito da maneira como este bem será distribuído entre todos. 
Um participante que faça distribuições desigualmente em benefício próprio estará de comportando de maneira análoga a descrita no crime de 
peculato. Utilizando o Jogo dos Bens Públicos (JBP) em uma versão modificada, é possível estudar experimentalmente este tipo de comporta-
mento corrupto. O objetivo deste estudo foi investigar o comportamento de contribuir e distribuir recursos públicos sob controle da quantidade 
de recursos produzidos pela contribuição de todos os participantes. Ao todo, seis participantes foram recrutados. Cinco participantes fizeram 
distribuições desiguais. Esse tipo de distribuição encontra correspondência na definição de peculato, o que permite aproximar este estudo de 
contextos reais. A partir dos resultados discute-se mudanças nas contingências em vigor para controlar a ocorrência deste comportamento.
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USO SUSTENTÁVEL DE RECURSOS COMUNS E CORRESPONDÊNCIA VERBAL/NÃO VERBAL: VARIÁVEIS DE CONTROLE E APLICAÇÕES

MARLOn ALEXAndRE dE OLIVEIRA 1, JULIO CÉSAR dE ROSE 1

1 UNivErSidadE FEdEral dE São CarloS

A extração exacerbada de recursos comuns pode se tornar um problema ao grupo. Porém, se os comportamentos sustentáveis puderem ser 
estabelecidos ou alterados por meio de contingências verbais, pode ser mais provável que os indivíduos consumam de forma sustentável. É pos-
sível que a correspondência entre o verbal e não verbal possa estar relacionada com extrações de recursos. A presente pesquisa pretende inves-
tigar, em dois estudos, a relação entre o consumo de recursos e a correspondência verbal/não verbal por meio de um jogo análogo ao dilema dos 
Comuns. 12 crianças serão distribuídas, em dois estudos, em grupos para jogarem a atividade planejada (jogo de pescaria). no primeiro estudo, 
a correspondência do relato verbal sobre extrações de recursos será investigada juntamente com taxa de consumo dos recursos. no segundo 
estudo, pretende-se realizar um treino de correspondência diretamente em uma tarefa sem estímulos significativos e, posteriormente, verificar 
a generalização da correspondência para uma tarefa de pescaria. “Fazer” consistirá em extrair recursos em jogo de pescaria e “dizer” consistirá, 
no Estudo 1, em relatar a quantidade de peixes e, no Estudo 2, em anunciar a quantidade de extração. Em ambos os estudos será medida a taxa 
de consumo, individual e dos grupos. Os dados serão analisados individualmente quanto à frequência de respostas de consumo e a correspon-
dência do relato sobre a extração dos recursos. Além disso, as médias das taxas de consumo dos grupos serão considerados na análise de dados.

MENTIR OU NÃO, COOPERAÇÃO é A QUESTÃO 

ALInE MELInA VAz 1, JULIO CÉSAR dE ROSE 2

1 UNivErSidadE dE São PaUlo, 2 UNivErSidadE FEdEral dE São CarloS

O dilema dos bens públicos consiste na premissa de que todos os indivíduos têm que investir algum recurso para que todo o grupo tenha um 
retorno maior deste investimento, esse retorno é distribuído igualmente entre todos do grupo. O objetivo deste estudo foi investigar se a ma-
nipulação do comportamento verbal pode modular o comportamento de cooperar em crianças de 10 anos durante a participação em um jogo 
cooperativo que compõe um procedimento experimental de correspondência fazer-dizer. As crianças eram convidadas a participar um jogo coo-
perativo em que deveriam doar fichas em uma urna. As doações eram realizadas de forma anônima, e sem seguida os participantes eram convi-
dados a relatar, individualmente, sua participação no jogo. Os participantes foram divididos em dois grupos: metade deles recebia reforço caso o 
relato fosse pró-cooperação e a outra metade recebia o reforço caso o relato fosse anti-cooperação. Os resultados indicaram que não houve falta 
de correspondência entre o fazer e o dizer em ambos os grupos, isto é, poucas mentiras foram contadas sobre a doação. Entretanto, parece ter 
se estabelecido uma correspondência dizer-fazer, na medida em que foi possível verificar diferenças no fazer de cada grupo: o que teve seu relato 
pró-cooperação reforçado cooperou mais durante as sessões de jogo, e o grupo que teve o relato anti-cooperação reforçado cooperou menos.
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TíTULO GERAL: CONTRIBUIÇÕES DA PROGRAMAÇÃO DE CONTINGÊNCIAS PARA DESENVOLVIMENTO DE COMPORTAMENTOS à ATUAÇÃO 
EM ORGANIZAÇÕES 

COORDENADORA: nAdIA KIEnEn 1

1 MEStrado EM aNáliSE do CoMPortaMENto, UNivErSidadE EStadUal dE loNdriNa

Resumo Geral 

A Programação de contingências para desenvolvimento de comportamentos se caracteriza como uma tecnologia de ensino que, apesar de 
sua origem no contexto formal de educação, possibilita examinar os processos comportamentais que produzem as condições apropriadas ao 
desenvolvimento de aprendizagens em quaisquer contextos em que esses processos necessitem ser desenvolvidos. Trata-se de uma tecnologia 
embasada nos princípios e fundamentos da Análise Experimental do Comportamento cujo objetivo envolve a caracterização de comportamentos 
a serem desenvolvidos com base nas necessidades sociais com as quais o aprendiz irá se deparar depois de formado, assim como o planeja-
mento e construção de contingências de ensino embasadas nesses princípios para promover o desenvolvimento desses comportamentos.   É 
objetivo desta sessão coordenada apresentar contribuições relacionadas ao processo de programar contingências para desenvolvimento de 
comportamentos em contextos organizacionais. São elas: a) caracterização de classes de comportamentos constituintes de “liderar pessoas para 
processos de trabalho em grupo” a serem apresentadas pelo líder em contexto organizacional, b) caracterização das classes de comportamentos 
constituintes do “mediar conflitos de trabalho no contexto organizacional”, c) descrição do processo de elaboração de um livro autoinstrucional 
para desenvolvimento da classe de comportamentos “gerenciar atividades acadêmico-profissionais de acordo com o tempo disponível”, a partir 
dos princípios da Programação de Ensino,  d) caracterização das  contribuições da formação científica para a atuação profissional, possibilitando 
maior integração entre teoria e prática, produção de dados, avaliação das intervenções realizadas e a resolução de problemas das organizações.

Palavras-chaves: Programação de Ensino. Organizações. Liderança. Mediação de conflitos. Gestão do tempo. 

CARACTERIZAÇÃO DA CLASSE GERAL DE COMPORTAMENTOS “LIDERAR PESSOAS PARA PROCESSOS DE TRABALhO EM GRUPO”: UMA 
CONTRIBUIÇÃO ANALíTICO-COMPORTAMENTAL.

nAYARA JAnAínA MACHAdO nERI1, nÁdIA KIEnEn1

1 MEStrado EM aNáliSE do CoMPortaMENto, UNivErSidadE EStadUal dE loNdriNa

A liderança é compreendida como um fenômeno de relevância no contexto  organizacional uma vez que influencia tanto os resultados orga-
nizacionais quanto o comportamento das pessoas. Há pouco conhecimento sistematizado a respeito do que caracteriza o processo de liderar 
pessoas para processos de trabalho em grupo, sendo frequente o uso de várias abordagens e perspectivas teóricas para explicar esse fenômeno. 
Isso tem resultado em uma fundamentação teórica vulnerável e não validada com evidências empíricas. O objetivo deste estudo foi caracterizar 
as classes de comportamentos constituintes de “liderar pessoas para processos de trabalho em grupo” a serem apresentadas pelo líder em 
contexto organizacional, a partir da literatura. Para tanto, foi selecionada uma obra que continha descrições dos comportamentos apresentados 
pelo líder no contexto organizacional e identificou-se nela trechos que descrevessem possíveis comportamentos da classe comportamental in-
vestigada. Foram identificados, derivados e registrados possíveis componentes de comportamentos constituintes da classe geral com o auxílio de 
um protocolo de registro. Em seguida, foi feita a avaliação da linguagem utilizada para nomear os comportamentos a fim de identificar problemas 
gramaticais e propor nova linguagem apropriada seguindo os critérios de objetividade, clareza, precisão e concisão. A partir dessa avaliação foi 
possível identificar que a maioria das classes comportamentais identificadas apresentou problemas relacionados à clareza e precisão, o que foi 
passível de correção a partir do procedimento utilizado nesta pesquisa. Além disso, a maioria dos comportamentos identificados está relacionada 
a classes de comportamentos relativas a estabelecer relações de confiança/ vínculo e estimular a colaboração entre líder e liderados. 

Palavras-chaves: Programação de Ensino, Liderança, Psicologia Organizacional, Análise do Comportamento.

CLASSES DE COMPORTAMENTOS CONSTITUINTES DA CLASSE GERAL “MEDIAR CONfLITOS DE TRABALhO NO CONTEXTO 
ORGANIZACIONAL”

nATÁLIA LAdEIRA FERREIRA dA SILVA, nÁdIA KIEnEn1

1 MEStrado EM aNáliSE do CoMPortaMENto, UNivErSidadE EStadUal dE loNdriNa

Os conflitos podem ser necessários para mudança no ambiente de trabalho. Mediá-los auxilia os disputantes a estabelecerem acordo aceitável 
por meio da intervenção de uma pessoa que não está diretamente envolvida na contenda. Este estudo teve como objetivo caracterizar as classes 
de comportamentos constituintes do “mediar conflitos de trabalho no contexto organizacional”. Foi utilizada como fonte de informação literatura 
que explicitou ações referentes ao que um mediador de conflitos necessita ser capaz de fazer, tendo como base a noção de comportamento 
como relação entre a ação do organismo e o ambiente antecedente e consequente. O procedimento em 11 etapas consistiu em identificar e 
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derivar da fonte de informação componentes do comportamento, avaliar a linguagem para se referir a eles e, quando necessário, foi proposta 
linguagem apropriada. Foram identificadas 215 classes de comportamentos organizadas por classes de acordo com sua funcionalidade. Como 
características dessas classes identificou-se que: estão embasadas nas interações sociais entre mediador e disputantes; seguem uma sequência 
para execução em que classes de estímulos consequentes podem ser classe de estímulos antecedentes para outro comportamento. Além disso, 
foram identificadas classes de comportamentos relacionadas a “habilidade sociais” e à formação científica. Foi possível identificar comportamen-
tos pré-requisitos importantes para o desenvolvimento de um papel ou função social na organização e assim verificar necessidades de desenvol-
vimento do repertório comportamental que capacite o líder a interagir com seu meio de modo a mediar os conflitos.

Palavras-chaves: Mediação de conflitos. Classes de comportamento. Análise do Comportamento. Programação de Ensino.

ELABORAÇÃO DE LIVRO AUTOINSTRUCIONAL PARA “GERENCIAMENTO DE TEMPO” EM CONTEXTO ACADÊMICO-PROfISSIONAL.

SHIMEnY MICHELATO YOSHIY1, nÁdIA KIEnEn1

1 MEStrado EM aNáliSE do CoMPortaMENto, UNivErSidadE EStadUal dE loNdriNa

O gerenciamento das atividades ao longo do tempo é de suma importância para um bom desempenho acadêmico-profissional de estudantes 
universitários e de profissionais. No entanto, são recorrentes as dificuldades em conciliar as atividades acadêmico-profissionais e pessoais, po-
dendo gerar prejuízos profissionais, sociais e educacionais tanto no contexto acadêmico quanto profissional. Assim, o uso de materiais elabora-
dos a partir da Programação de Ensino é uma alternativa possível para mudança de comportamentos e pode contribuir para o desenvolvimento 
de comportamentos complexos como o de administrar as atividades de acordo com o tempo disponível. O objetivo deste estudo é elaborar um 
livro autoinstrucional para desenvolver a classe geral de comportamentos “gerenciar atividades acadêmico-profissionais de acordo com o tempo 
disponível”, a partir dos princípios da Programação de Ensino. O trabalho foi realizado em quatro etapas: identificação dos comportamentos a 
serem ensinados; organização dos comportamentos em um diagrama de decomposição de acordo com seus graus de complexidade; análise das 
contingências de ensino; e a confecção do livro. Foram identificados 103 comportamentos na classe geral, os quais foram distribuídos em cinco 
subclasses: avaliar o uso do tempo; definir objetivos acadêmico-profissionais; planejar as atividades de acordo com objetivos e tempo disponível; 
monitorar o processo de execução das atividades conforme as executa; e avaliar o planejamento elaborado. As subclasses planejar e monitorar 
apresentam o maior número de comportamentos, indicando a importâncias desses para gerir as atividades. Para o desenvolvimento dos com-
portamentos serão utilizados os princípios da Programação de Ensino: pequenos passos, resposta ativa, verificação imediata e ritmo individual.

Palavras-chaves: Gerenciamento de Tempo, Programação de Ensino, Livro Autoinstrucional, Análise do Comportamento

CONTRIBUIÇÕES DO DESENVOLVIMENTO DE CLASSES DE COMPORTAMENTOS RELATIVAS à fORMAÇÃO CIENTífICA PARA A ATUAÇÃO 
PROfISSIONAL

VALQUíRIA MARIA GOnçALVES1, nÁdIA KIEnEn1

1 MEStrado EM aNáliSE do CoMPortaMENto, UNivErSidadE EStadUal dE loNdriNa

A formação científica está relacionada ao desenvolvimento de comportamentos profissionais específicos, como observar fenômenos, formular 
problemas, buscar bibliografia, elaborar e avaliar procedimentos de coleta e análise de dados, relatar resultados, dentre outros. Apesar de 
frequentemente associada à figura do pesquisador, tal formação não se limita a essa função, fazendo parte da capacitação de quaisquer profis-
sionais. Este trabalho objetivou identificar contribuições da formação científica para a atuação profissional. Realizou-se uma revisão bibliográfica 
por meio de pesquisa em base de dados científicas. Foram encontrados 14 trabalhos sobre formação científica no contexto de graduação. A par-
tir da identificação de características como natureza do trabalho, objetivo, método e contribuições apresentadas, foram formuladas categorias 
para análise dos resultados, sendo essas: (a) concepção sobre pesquisa, formação científica e participação em atividade de pesquisa; (b) reflexão 
sobre a importância da formação científica para a capacitação profissional; (c) caracterização de comportamentos profissionais relativos à for-
mação científica; (d) características dos objetivos de ensino presentes nos planos de curso e de ensino de disciplinas relacionadas à capacitação 
científica; (e) programas de ensino de comportamentos profissionais que compõem a formação científica. Por meio do exame das publicações, 
destaca-se o papel fundamental da formação científica como parte necessária e indissociável para uma boa capacitação profissional, possibilitan-
do uma atuação mais eficaz, com maior integração entre teoria e prática, produção de dados, avaliação das intervenções realizadas e resolução 
de problemas. Destaca-se também a relevância da caracterização de classes de comportamentos científicos para a atuação de quaisquer profis-
sionais, inclusive daqueles que atuam em contextos organizacionais.

Palavras-chaves: Formação científica. Atuação profissional. Programação de Ensino. Comportamentos científicos. 
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TíTULO GERAL: O COMPORTAMENTO GOVERNADO POR REGRAS: IMPLICAÇÕES E APLICAÇÕES, DA PESQUISA BÁSICA à CLíNICA 

COORDENADORA: PAULA GRAndI dE OLIVEIRA1

1 dialECtiCa PSiCotEraPia BaSEada EM EvidêNCiaS

Resumo Geral 

A Análise do Comportamento tem contribuído com um arcabouço teórico e com uma metodologia experimental para compreender como as 
regras controlam o comportamento e quais os seus efeitos sobre o responder dos indivíduos. Sério (2010) levanta que a resposta de descrever as 
contingências, na forma de regras, pode exercer controle sobre o comportamento de outros indivíduos, passando a ser a condição para emissão 
de determinadas respostas. diferentes tipos de regras podem gerar graduações diversas de sensibilidade às condições experimentais, da mesma 
forma que podem gerar diferentes graduações de sensibilidade a contingências específicas vivenciadas por um cliente atendido em contexto 
clínico. diferentes regras podem, ainda, descrever acuradamente ou não a tarefa em vigor em situações nas quais as alterações ambientais 
ocorrem independentes do responder, podendo controlar o responder do sujeito apenas por relações de contiguidade. nas pesquisas básicas 
mostra-se uma relação entre o tipo de instrução e a frequência de respostas emitidas, e entre o tipo de instrução e a sensibilidade do responder 
não verbal dos participantes quando as contingências são alteradas. no relato de caso diferenças entre o comportamento modelado pelas con-
tingências e o comportamento governado por regras são destacados, apresentando-se suas vantagens e desvantagens para a cliente. Pretende-
-se discutir os resultados obtidos em pesquisas básicas sobre o comportamento governado por regras e as implicações e aplicações dos mesmos 
na atuação do analista do comportamento. Será pontuado como a literatura da pesquisa básica pode ser relacionada, pelo clínico, a sua prática.

Palavras-chaves: comportamento governado por regras; comportamento modelado pelas contingências; contiguidade; instruções; mudanças 
na contingência.

INTERAÇÃO ENTRE INSTRUÇÃO E DESEMPENhO NÃO VERBAL EM ALTERAÇÕES AMBIENTAIS INDEPENDENTES DA RESPOSTA.

LETíCIA TIEMI MOnTEIRO1, nILzA MICHELETTO2

1 UNivErSidadE NovE dE jUlho, 2 PoNtiFíCia UNivErSidadE CatóliCa dE São PaUlo

O trabalho teve como objetivo investigar se a utilização de diferentes tipos de instruções em uma tarefa em que a interrupção dos estímulos 
aversivos não dependeu da ocorrência da resposta interfere no desempenho não verbal. Estudantes universitários (60) foram distribuídos igual-
mente em três condições, denominadas instrução que descreve uma relação de dependência (Rd), instrução que não descreve uma relação 
de dependência (nRd) e instrução mínima (MIn). Os participantes foram expostos a estímulos aversivos (som), com duração máxima de 10 
segundos, que eram interrompidos independentemente de suas respostas e receberam instrução que descreveu relação de dependência entre 
a resposta e a alteração ambiental; a instrução que não descreveu relação de dependência entre resposta e alteração ambiental, solicitando 
que o participante avaliasse se era possível resolver a tarefa; e a instrução mínima não forneceu informação sobre a relação resposta/alteração 
ambiental. Os participantes que receberam a instrução nRd foram os participantes que emitiram um maior número de respostas seguido dos 
que receberam instrução Rd. A maior parte dos participantes que receberam instrução MIn emitiu poucas respostas. 38 dos 60 participantes 
apresentaram padrões de respostas classificadas como supersticiosas. Os 22 participantes que não apresentaram padrão supersticioso recebe-
ram em sua maioria instrução MIn. Os resultados sugerem uma relação entre alta/baixa frequência de respostas e o tipo de instrução recebida.

Palavras-chaves: instruções; alterações ambientais independentes do responder, reforçamento não contingente; comportamento 
supersticioso; contiguidade; estímulo aversivo.

MUDANÇAS NA CONTINGÊNCIA E VARIABILIDADE COMPORTAMENTAL: O EfEITO DE REGRAS TÁTICAS E ESTRATéGICAS

PAULA GRAndI dE OLIVEIRA1, nILzA MICHELETTO2

1 dialECtiCa PSiCotEraPia BaSEada EM EvidêNCiaS, 2 PoNtiFíCia UNivErSidadE CatóliCa dE São PaUlo

Investigou-se o efeito do fornecimento ou não de instruções com diferentes formulações na obtenção de um responder sensível ao esquema 
e na resistência à mudança do responder frente a alterações na contingência. Estudantes universitários foram expostos a esquemas de refor-
çamento concorrente VI VI que corriam simultaneamente em dois retângulos apresentados na tela. na condição Sem Instrução (SI), nenhuma 
instrução que descrevesse como distribuir o responder entre as alternativas era apresentada. A condição Instrução Estratégica (IE) descrevia uma 
estratégia para que o participante determinasse a melhor forma de distribuir o responder, identificando ele próprio o padrão de respostas mais 
vantajoso. A condição Instrução Tática (IT) descrevia um padrão de resposta exato a ser seguido ou um padrão exato de entrega de pontos. O 
comportamento de escolha foi mensurado pela lei generalizada da igualação, e a variabilidade do comportamento a partir dos cliques no botão 
de mudança. A IE consistentemente produziu um responder de acordo com o esquema e não resistente à mudança quando as contingências 
eram alteradas. A IT não produziu um responder consistentemente de acordo com o esquema, não sendo possível investigar a presença de resis-
tência à mudança. A condição SI produziu um responder indiferenciado entre as alternativas. Verificou-se uma influência da história experimental 
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TíTULO GERAL: INTERAÇÃO MÃE-BEBÊ E INfLUÊNCIAS DE VARIÁVEIS MATERNAS E DO BEBÊ: UMA PERSPECTIVA COMPORTAMENTAL

COORDENADORA: OLGA MARIA PIAzEnTIM ROLIM ROdRIGUES1

1 ProGraMa dE PóS-GradUação EM PSiColoGia do dESENvolviMENto E aPrENdizaGEM da UNivErSidadE EStadUal PaUliSta, CaMPUS BaUrU

Resumo Geral 

A presente proposta de sessão coordenada tem como objetivo discorrer sobre as variáveis maternas e infantis que podem influenciar a interação 
mãe-bebê e por consequência, o desenvolvimento infantil. As pesquisas apresentadas pautaram-se no aporte teórico da Análise do Compor-
tamento e buscaram descrever, nesta perspectiva, como a saúde mental materna e a deficiência infantil podem impactar o comportamento 
materno diante das demandas de seu filho, quando este torna-se contexto para que ela se comporte. Acredita-se que essas pesquisas possam 
contribuir com intervenções que visem a saúde mental materna, bem como o acompanhamento e a orientação sobre os cuidados do primeiro 
ano de vida de seus bebês às mães, a fim de minimizar os efeitos das variáveis maternas (saúde emocional) e da criança (deficiência) sobre a 
interação mãe-bebê e o desenvolvimento da criança.

Palavras-chaves: Saúde Emocional Materna; Interação mãe-bebê, Práticas Parentais Educativas; Síndrome de down.

PRÁTICAS PARENTAIS E INDICADORES DE ANSIEDADE, DEPRESSÃO E ESTRESSE MATERNOS

SÁRIA CRISTInA nOGUEIRA1

1 ProGraMa dE PóS-GradUação EM PSiColoGia do dESENvolviMENto E aPrENdizaGEM da UNivErSidadE EStadUal PaUliSta, CaMPUS BaUrU.

Práticas parentais são comportamentos emitidos pelos pais, determinados por variáveis sociodemográficas e características maternas, para 
educar, socializar e controlar os comportamentos de seus filhos. A literatura aponta para a existência de práticas parentais positivas e negativas 
que influenciam o desenvolvimento infantil desde os primeiros meses de vida. O presente estudo objetivou descrever, comparar e associar as 
práticas parentais de mães de bebês, os indicadores de saúde mental materna e variáveis sociodemográficas. Os instrumentos utilizados para 
avaliação foram: Inventário de Estilos Parentais de Mães de Bebês (IEPMB), Inventário de depressão Beck (BdI-II), Inventário de Ansiedade Traço- 
Estado (IdATE) e Inventário de Sintomas de Stress para Adultos de Lipp (ISSL). Participaram 100 mães de bebês com seis a 12 meses de idade. 
Os resultados apontaram que a idade do bebê, o número de filhos, a escolaridade materna e o índice clínico em estresse e/ou Ansiedade-Traço 
influenciaram as práticas maternas durante a interação com seus filhos. Considerando a presença de indicadores de saúde mental observou-se 
que mães com estresse e mães com Ansiedade-Traço em nível clínico utilizam mais as práticas de Punição Inconsistente quando comparadas às 
mães sem estresse e às mães com Ansiedade-Traço controlada. Os dados ainda apontaram que a presença de ansiedade, depressão e estresse 
tendem a influenciar as práticas parentais emitidas, especialmente a prática negativa de Punição Inconsistente. Os resultados evidenciaram a 
importância da atenção à saúde mental materna bem como às práticas educativas parentais utilizadas. 

e, apesar de os participantes primeiro expostos à IE terem apresentado alto número de cliques no botão de mudança, não apenas variar entre as 
alternativas, mas mudar o responder de outras formas, pode ser importante para obter um responder de acordo com o esquema. 

Palavras-regra; comportamento governado por regras; instrução tática; instrução estratégica; esquemas concorrentes.

POSSIBILIDADES DE INTERVENÇÃO SOBRE COMPORTAMENTOS VERBALMENTE CONTROLADOS: UM ESTUDO DE CASO

VInICIUS PEREIRA dE SOUSA1, CÁSSIA ROBERTA dA CUnHA THOMAz2

1 UNivErSidadE NovE dE jUlho, 2 UNivErSidadE PrESBitEriaNa MaCkENziE

O presente trabalho tem por objetivo apresentar um relato de caso sobre o atendimento de uma cliente com diagnóstico de Transtorno Obses-
sivo Compulsivo (TOC) em uma clínica universitária. Durante os atendimentos, foram identificados padrões de comportamentos verbalmente 
controlados, ou seja, controlados por meio de regras, cujas descrições diziam a respeito de contingências aversivas, gerando comportamentos 
de esquiva descrito como compulsões. As intervenções realizadas partiram da hipótese de que ambientes com potenciais reforçadores positivos 
poderiam apresentar efeitos benéficos para a cliente, uma vez que o setting terapêutico apresentou este resultado, segundo o relato da mes-
ma. Foram observados resultados positivos quanto a instalação de comportamentos controlados diretamente pelas contingências ambientais 
em situações como uso do medicamento e relações pessoais. Contudo, os resultados negativos quanto a participação da cliente em ambientes 
sociais novos e desenvolvimento de novos vínculos sugere que tais estratégias precisam ser analisadas e revistas constantemente, levando em 
consideração também o tempo disponível para a realização do trabalho.

Palavras-chaves: terapia comportamental; transtorno obsessivo compulsivo; comportamentos verbalmente controlados.
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TíTULO GERAL: INSIGhT E RECOMBINAÇÃO DE REPERTÓRIOS: TEMAS ATUAIS E NOVAS METODOLOGIAS

COORDENADOR: HERnAndO BORGES nEVES FILHO1

1 ProGraMa dE PóS-GradUação StriCto SENSU EM PSiColoGia, PoNtiFíCia UNivErSdiadE CatóliCa dE GoiáS

Resumo Geral 

Há mais de um século, pesquisas investigam como diversas espécies resolvem situações problema. Um tópico recorrente deste tipo de pesquisa 
é o Insight, a súbita resolução de um problema. A Análise do Comportamento deu sua contribuição a esta linha de pesquisa com a formulação do 
processo comportamental chamado de recombinação de repertórios, que seria uma maneira de tratar o Insight sob uma perspectiva operante. 
O preceito básico da recombinação de repertórios é que, perante uma situação problema, é possível que repertórios comportamentais aprendi-
dos independentemente uns dos outros, sejam recombinados em uma nova sequência comportamental, capaz de solucionar o problema. Esse 
fenômeno já foi observado em pombos, ratos, macacos-prego, corvos da nova Caledônia e humanos, em diferentes tipos de situação problema, 
o que indica a generalidade do fenômeno. Parte considerável deste corpo de trabalho foi desenvolvido por brasileiros. novas pesquisas agora 
investigam parâmetros de treino e teste que facilitam ou dificultam a recombinação, especificidades inter-específicas, novas metodologias de 
treino e teste de repertórios aprendidos de forma independente, e a interface da recombinação de repertórios com outras áreas de pesquisa, 
como as neurociências e endocrinologia comportamental. A presente sessão coordenada conta com cinco relatos de pesquisa que tratam destes 
tópicos. Os avanços da área são um convite à formulação de uma tecnologia de ensino e produção de recombinações de repertórios, que esti-
mule comportamentos criativos e novos Insights.

Palavras-chaves: criatividade, resolução de problemas, modelos animais, ratos, cães

SíNDROME DE DOWN: AS INfLUÊNCIAS NA INTERAÇÃO MÃE-BEBÊ

TAHEnA SILVA FERREIRA1, BÁRBARA CAMILA dE CAMPOS1

1 ProGraMa dE PóS-GradUação EM PSiColoGia do dESENvolviMENto E aPrENdizaGEM da UNivErSidadE EStadUal PaUliSta, CaMPUS BaUrU.

A relação entre mãe e filho tem início ainda no período gestacional, intensificando-se após o nascimento. A chegada de um bebê que necessite 
de cuidados especiais pode agravar as condições estressoras vivenciadas pela mãe, influenciado na interação com seu filho. Dentre as inúmeras 
patologias que afetam a infância, a Síndrome de down (Sd) destaca-se por provocar alterações globais no desenvolvimento. O presente estudo 
teve como objetivo comparar as variáveis sociodemográficas maternas, infantis e familiares com o índice de depressão pós-parto, considerando 
a Sd. Participaram 60 mães, 30 mães de bebês com Sd e 30 mães de bebês sem Sd, entre quatro e nove meses de vida, de ambos os sexos. Os 
instrumentos utilizados foram um questionário sociodemográfico (ICIS) e a Edinburgh Post-Natal depression Scale (EPdS). Os resultados aponta-
ram que não houve diferença significativa entre os grupos no que se refere ao índice na EPDS (p=0,1082) e na associação desse instrumento e 
as variáveis maternas, infantis e familiares. Os dados sugerem que mães de bebês com Síndrome de down apresentam um índice de depressão 
pós-parto similar as mães de bebês típicos, o que pode indicar que mesmo com as dificuldades vivenciadas pelo acometimento de seu bebê, os 
comportamentos maternos ditos adequados, como a facilitação da interação entre a díade e a resposta contingente as demandas do filho, são 
preservados. Por fim, é necessário ressaltar que os resultados obtidos se restringem a amostra pesquisada, sendo necessários novos estudos 
com a ampliação das díades analisadas.

SAúDE EMOCIONAL E COMPORTAMENTOS INTERATIVOS MATERNOS EMITIDOS DURANTE O FaCE-to-FaCE Still-FaCE

VERônICA ROdRIGUES MAnGILI1, TAíS CHIOdELLI1

1 ProGraMa dE PóS-GradUação EM PSiColoGia do dESENvolviMENto E aPrENdizaGEM da UNivErSidadE EStadUal PaUliSta, CaMPUS BaUrU.

A saúde emocional materna pode contribuir para que as mães sejam menos contingentes aos comportamentos do seu bebê e constituir um fator 
de risco para a interação da díade. Este estudo comparou os comportamentos interativos de mães com e sem indicadores emocionais clínicos, 
emitidos durante o Face-to-Face Still-Face (FFSF). Participaram do estudo 47 mães e bebês de três a cinco meses, divididos de acordo com indica-
dores de saúde emocional materna (depressão pós-parto, ansiedade e estresse), sendo G1 (n=29) mães sem indicadores e G2 (n=18) mães com 
indicadores. As díades frequentavam um projeto de extensão que acompanha o desenvolvimento do bebê durante o primeiro ano de vida. Para 
avaliar a saúde emocional materna foram utilizadas a Escala de depressão Pós-Parto de Edinburgh, Inventário de Ansiedade Traço-Estado e índi-
ce de Stress Parental. Os comportamentos interativos maternos foram filmados utilizando o FFSF, procedimento com nove minutos de interação, 
divididos em três episódios. no primeiro e terceiro episódios a mãe interage com o bebê, no segundo, deixa de respondê-lo. Os resultados apon-
taram para diferenças significativas nos comportamentos de cantar para o bebê, no episódio um, e estar muito próximo ao rosto do bebê, no 
episódio três. Em ambos os momentos as mães de G1 emitiram os comportamentos referidos com maior frequência média. As mães de G2 apre-
sentaram dificuldades em retomar interações positivas com seus bebês, enquanto as G1 interagiram mais tanto positiva, como negativamente 
com seus bebês. Os resultados podem contribuir para o planejamento de intervenções que visem promover interações saudáveis entre a díade.
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EM BUSCA DE CRITéRIOS fUNCIONAIS PARA UMA DEfINIÇÃO UNIfICADA DO INSIGhT

LUIz HEnRIQUE SAnTAnA1, MIRIAM GARCIA-MIJARES1

1 ProGraMa dE PóS-GradUação EM PSiColoGia ExPEriMENtal, UNivErSidadE dE São PaUlo

Discutimos dois desafios sobre insight, o primeiro trata do desafio de defini-lo e o segundo do problema de medi-lo. O primeiro é sobre o que 
considerar definir o Insight, para incluir ou não aspectos topográficos e para generalizar os achados de Robert Epstein com pombos para outras 
espécies. O segundo é sobre se o comportamento de Insight começa e termina e se um único teste de percepção é a única maneira de medi-lo 
ou se faz sentido propor novos recursos para incluir novas evidências e testar novas hipóteses. Esta proposta busca uma definição funcional de 
insight, concentrando-se na origem e na primeira ocorrência de novos comportamentos, e propondo outros testes após o Teste de Insight para 
verificar o controle contextual da “caixa do problema”, o controle discriminativo da ferramenta e a flexibilidade comportamental usando um teste 
solucionável por duas possíveis soluções. Essas proposições podem elucidar novas características do aprendizado recombinante que ainda não 
foram exploradas.

Palavras-Chave: Insight, Aprendizagem Recombinativa, Comportamento novo, Resolução de Problemas.

financiamento: Bolsa de doutorado do CnPQ concedida ao primeiro autor.

O ESTRESSE COMO UMA VARIÁVEL RELEVANTE NO ESTUDO DE RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS

YULLA CHRISTOFFERSEn KnAUS1, MIRIAM GARCIA-MIJARES1

1 ProGraMa dE PóS-GradUação EM NEUroCiêNCiaS E CoMPortaMENto, UNivErSidadE dE São PaUlo

O estresse evoluiu como uma resposta preparatória do organismo para situações de adversidade. Apesar de sua função adaptativa, existem 
situações nas quais o estresse pode ter um efeito deletério sobre o indivíduo, tanto físiológica-, quanto comportamentalmente. Em especial, 
podem ser observados efeitos do estresse, tanto agudo quanto crônico, sobre o comportamento e desempenho em tarefas de resolução de 
problemas e similares. Problemas que exigem comportamentos complexos, inovativos ou flexibilidade comportamental parecem ser afetados 
pelo estresse. Uma modalidade de resolução de problemas, entretanto, tem sido negligenciada. A recombinação de repertórios previamente 
adquiridos, também referida como insight, é um modelo comportamental de criatividade e comportamento novo. O insight foi operacionalizado 
comportamentalmente como o processo pelo qual dois repertórios, aprendidos anteriormente em situações distintas, se recombinam em uma 
só resposta fluida, direcionada e súbita. O presente estudo busca investigar os efeitos do estresse sobre esse processo.

Palavras-Chave: resolução de problema, stress, modelos animais, flexibilidade comportamental

financiamento: Bolsa de doutorado da CAPES concedida à primeira autora.

RECOMBINAÇÃO DE COMPORTAMENTOS EM RATOS WISTAR (rattUS NorvEGiCUS) EM UM NOVO PROCEDIMENTO DE DESLOCAMENTO DE 
CAIXA

YULLA CHRISTOFFERSEn KnAUS1, MIRIAM GARCIA-MIJARES1

1 ProGraMa dE PóS-GradUação EM NEUroCiêNCiaS E CoMPortaMENto, UNivErSidadE dE São PaUlo

Wolfgang Köhler descreveu e observou em chimpanzés uma forma súbita de resolução de problemas, e chamou-a de insight. Para estudar essa 
forma de resolução, Robert Epstein e colaboradores elaboraram um teste de deslocamento de caixa, utilizando pombos como sujeitos. O obje-
tivo deste trabalho foi desenvolver e avaliar um novo procedimento de deslocamento de caixa, que permita observar a resolução de problemas 
por recombinação de comportamentos aprendidos separadamente em roedores de pequeno porte. Para isso, realizou-se uma adaptação do 
procedimento de deslocamento de caixas de Epstein, na qual utilizaram-se cereais açucarados como reforçadores para ensinar separadamente 
dois comportamentos aos ratos (n=2): empurrar um cubo de acrílico em direção a uma divisória iluminada, e subir no cubo e em uma platafor-
ma. Em seguida, foi realizado um teste, no qual o cubo estava distante da plataforma e, para conseguir um pedaço de cereal açucarado, os ratos 
precisariam empurrá-lo até junto à plataforma, subir nele e em seguida na plataforma. Ambos ratos resolveram o problema em uma topografia 
satisfatória para os critérios de insight. Concluiu-se que o procedimento adotado possibilitou e favoreceu a recombinação de comportamentos 
com topografia direta e contínua.

Palavras-Chave: insight, ratos, metodologia

financiamento: Bolsa de Mestrado da CAPES concedida ao primeiro autor.
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EfEITOS DA TOPOGRAfIA DA RESPOSTA SOBRE A RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS DO TIPO INSIGhT EM RATOS.

dAYAnnA GOMES SAnTOS1, RUBILEnE PInHEIRO BORGES1, MARCUS BEnTES dE CARVALHO nETO1

1 ProGraMa dE PóS-GradUação EM tEoria E PESqUiSa do CoMPortaMENto, UNivErSidadE FEdEral do Pará

A Análise do Comportamento investiga variáveis paramétricas da história de um organismo, que expliquem a ocorrência de comportamento 
criativo do tipo Insight. Este estudo investigou a resolução da tarefa de empurrar um cubo, subir no cubo e puxar uma corrente (nesta ordem), 
em Rattus norvegicus, e testou os efeitos de duas topografias da resposta de empurrar um cubo (empurrar o cubo com as patas e empurrar o 
cubo a cabeça) e da transferência de função de controle de estímulos em situação de treino (spot) sobre a resposta de empurrar o cubo para a 
situação de teste (corrente). Seis ratos foram distribuídos nas condições: Empurrar o cubo com as patas sobre o cubo/Puxar o spot; Empurrar o 
cubo com as patas sobre o cubo/Focinhar o spot; Empurrar o cubo com as patas sobre o cubo/não tocar o spot e Empurrar o cubo com a cabeça/
Puxar o spot. O teste consistia em conduzir um cubo até abaixo de uma corrente, subir no cubo e puxar a corrente. Cinco sujeitos resolveram a 
tarefa: dois que empurravam com as patas e puxaram o spot; um que empurrou com as patas e focinhou o spot; um que empurrou com as patas 
e não teve contato direto com o spot e um que empurrou com a cabeça e puxou o spot. Estes dados mostram que ratos, com o devido treino e 
atenção à topografia da resposta de empurrar, podem resolver um teste de insight similar ao teste padrão com pombos, algo antes contestado 
na literatura.

Palavras-chave: comportamento criativo; insight; topografia da resposta.

financiamento: Bolsa de Mestrado da CAPES concedida à primeira autora.

INVESTIGAÇÃO DE INSIGhT EM CÃES DOMéSTICOS (CaNiS lUPUS FaMiliariS)

ALCEU MARTInS FILHO1, LIAnE dAHÁS1

1 ProGraMa dE PóS-GradUação EM PSiColoGia ExPEriMENtal, UNivErSidadE dE São PaUlo

O insight tem sido observado em diversos estudos empíricos como um processo de aprendizagem súbita, direta e contínua, desde as descrições 
de Köhler sobre o comportamento de resolução de problemas em primatas. A análise do comportamento define esse fenômeno como o enca-
deamento de comportamentos operantes discriminados, no contexto em que a estimulação antecedente necessária à evocação desses com-
portamentos está presente. Um estudo demonstrou a ocorrência do insight em pombos após a história de modelagem necessária para que os 
sujeitos emitissem esses comportamentos, utilizando encadeamento de respostas similares às do estudo de Köhler: empurrar uma caixa, subir 
nesta e bicar uma banana de plástico. Tendo em vista que a modelagem dos repertórios necessários para que o sujeito experimental emita o 
comportamento encadeado característico do insight é a variável crítica para observar a resolução do problema, o objetivo desse experimento é 
modelar os comportamentos pré-requisitos para a resolução da situação problema com a caixa e a banana e demonstrar a ocorrência de insight 
em cães domésticos. Os cães passarão por um pré-teste com a situação problema configurada para assegurar que não possuam os comporta-
mentos necessários para resolvê-la. As condições experimentais consistirão em modelar o comportamento de empurrar uma caixa em direção 
a um estímulo monocromático, empurrar direcionado; subir na caixa e tocar com o focinho em uma placa acrílica. O teste será igual ao pré-teste 
e espera-se que após o treino os sujeitos sejam capazes de solucionar o problema.

Palavras-chave: recombinação de repertórios, insight, criatividade, resolução de problemas, modelagem

financiamento: Bolsa de Mestrado da CAPES concedida ao primeiro autor.

TíTULO GERAL: “A fAP NA PRÁTICA: MODELOS DE CONDUÇÃO DAS REGRAS COM BASE EM CASOS CLíNICOS”

COORDENADORA: CLAUdIA KAMI BASTOS OSHIRO1

1 UNivErSidadE dE São PaUlo

Resumo Geral 

A relação entre a teoria e a prática é essencial para o desenvolvimento de habilidades terapêuticas. no caso da Psicoterapia Analítica Funcional 
(FAP), foram desenvolvidas e propostas 5 Regras a serem seguidas pelo terapeuta na intervenção sobre os comportamentos do cliente que 
ocorrem em sessão. O intuito é de que as mesmas norteiem o repertório do terapeuta com a finalidade de aumentar a emissão de comporta-
mentos de melhora pelos clientes. Para sua condução, é necessário que o terapeuta seja orientado pelas contingências presentes em sessão e, 
dessa maneira, busque formas de atuar de forma imediata sobre os comportamentos do cliente. Por se tratar de uma abordagem que possui 
caráter idiográfico, há dificuldade no ensino de normas gerais de conduta terapêutica. As conceituações de caso são específicas e também as 
intervenções a serem conduzidas, tornando um desafio o ensino de terapeutas que começam a atender nesse modelo.  Nesse sentido, buscan-
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do a aproximação entre a teoria proposta pela FAP no paradigma das 5 Regras e sua aplicação na realidade da prática clínica, o objetivo dessa 
sessão coordenada será o de discutir formas de aplicação das Regras da FAP em casos clínicos com diferentes demandas: atendimento infantil, 
indivíduo com Transtorno por Uso de Substâncias e indivíduo com Transtorno de Personalidade Borderline. As discussões serão embasadas 
nas particularidades de cada conceituação de caso e em trechos dos atendimentos clínicos demonstrativos das Regras da FAP em relação aos 
CCRs dos clientes. Serão apresentados modelos de aplicação das Regras da FAP de forma aliada a cada caso clínico e aos preceitos da Análise do 
Comportamento, a fim de instrumentalizar terapeutas para a condução dessa psicoterapia.

“O PROCESSO DE MODELAGEM NA PSICOTERAPIA ANALíTICA fUNCIONAL (fAP)”

ELISânGELA FERREIRA dA SILVA1, CLAUdIA KAMI BASTOS OSHIRO1

1 UNivErSidadE dE São PaUlo

A FAP se propõe a modelar diretamente as respostas do cliente emitidas em sessão. A modelagem é um processo de reforçamento diferencial 
até a apresentação da resposta final almejada. Assim, para que a modelagem ocorra na sessão faz-se necessário uma conceituação do caso com 
a descrição dos comportamentos clinicamente relevantes (problema – CCR1; melhora – CCR2) e seus respectivos comportamentos fora de sessão 
(Os1 e Os2). Para realizar a modelagem, os autores da FAP propõem Regras para terapeutas e uma interação lógica. Esse trabalho tem como 
objetivo discutir as Regras do terapeuta emitidas nessa interação lógica da FAP. Pode-se verificar que a observação (Regra 1), evocação (Regra 2) 
e a consequenciação dos CCRs (Regra 3) estão relacionados mais diretamente ao processo de modelagem. Além dessas três Regras os autores da 
FAP propõem mais duas Regras: Observar o impacto das respostas do terapeuta sobre o comportamento do cliente (Regra 4) e fornecer análises 
dos comportamentos do cliente (Regra 5).  Através do conhecimento dessa interação lógica entre as Regras na FAP e diante da conceituação do 
caso o terapeuta tem ferramentas para manejar os comportamentos do cliente dentro da sessão e, assim, partindo da observação de CCRs1 
modelar CCRs2, por meio da evocação e consequenciação dos mesmos, o que garante uma aplicação dos princípios da FAP com maior clareza 
por parte do terapeuta.

“A IDENTIfICAÇÃO DE COMPORTAMENTOS CLINICAMENTE RELEVANTES EM DEPENDENTES DE SUBSTâNCIAS”

ALAn SOUzA ARAnHA1, CLAUdIA KAMI BASTOS OSHIRO1

1 UNivErSidadE dE São PaUlo

A Psicoterapia Analítica Funcional (FAP) tem como objetivo intervir sobre os comportamentos-problema interpessoais que levaram o cliente a 
terapia quando estes ocorrerem ao vivo - visto a semelhança funcional entre as interações do cliente em sua vida e a relação estabelecida com 
o terapeuta - e propor estratégias para que os ganhos terapêuticos se generalizem novamente para o ambiente extrassessão. Para iniciar o 
processo de modelagem, é necessário efetuar a conceituação de caso proposto pela FAP visando identificar os comportamentos clinicamente 
relevantes (CCRs). A primeira regra terapêutica da Psicoterapia Analítica Funcional (FAP) sugere que o terapeuta observe CCRs que ocorram na 
terapia com os objetivos de: a) realizar a conceituação de caso e b) iniciar a interação lógica da FAP. Pode-se realizar a conceituação de caso de 
duas maneiras: na primeira, observando os CCRs, levantando hipóteses sobre as variáveis controladoras em sessão e como o comportamento 
ocorreria no ambiente natural; na segunda, investigar os comportamentos-problema extrassessão e a história de contingências de reforçamento 
do cliente e, após o estabelecimento de quais comportamentos deveriam ser alvos de intervenção, observar como os CCRs se generalizam na 
relação com o terapeuta. Caso o terapeuta já possua suposições sobre os comportamentos fora da sessão e suas variáveis funcionais, é possível 
prosseguir diretamente na investigação sobre os CCRs1. O presente trabalho irá prover exemplos de casos clínicos envolvendo dependentes de 
substância onde o diagnóstico auxiliou o terapeuta na identificação de CCRs.

“AS REGRAS DA fAP E O EVOCAR COMPORTAMENTOS DE UM CLIENTE COM TRANSTORNO DE PERSONALIDADE BORDERLINE”

JOAnA FIGUEIREdO VARTAnIAn1, CLAUdIA KAMI BASTOS OSHIRO1

1 UNivErSidadE dE São PaUlo

A evocação de comportamentos na FAP tem por objetivo fazer com que o cliente emita no contexto da sessão o comportamento alvo perten-
cente à classe de respostas que é foco de intervenção clínica. André, 26 anos, trouxe como queixa inicial um quadro de ciúmes patológico que 
causava sintomas de ansiedade, comportamentos de monitoramento e controle constantes sobre o namorado, o que culminou no término do 
seu relacionamento. Seu histórico de vida incluía ampla invalidação de sentimentos pela sua mãe, que punia demonstrações de afeto por parte 
do cliente. Adicionalmente, a mãe omitia informações acerca de aspectos importantes da sua origem, o que dificultou a formação de um vínculo 
de confiança com ela e demais pessoas de seu círculo próximo. André demonstrava grande sensibilidade ao comportamento do outro, com alto 
controle social, estabelecimento de relações de dependência com outras pessoas e medo intenso de abandono. Tais características sugeriram o 
diagnóstico de Transtorno de Personalidade Borderline, sendo que na conceituação do caso do cliente esses comportamentos enquadraram-se 
na classe de respostas de esquiva de intimidade, que foi foco de intervenção clínica. Em sessão com a terapeuta, os principais CCR1 dessa classe 
apresentavam-se como relatos poetizados, em forma de narrativa romanceada, com comparações do cliente com personagens de livros de fic-
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ção e expressão de sentimentos incoerente ao relato verbal. dessa maneira, os CCR2 alvo incluíam a emissão de descrições claras de pensamen-
tos e sentimentos pelo cliente, considerando-se a relevância da exposição de sentimentos e pensamentos reais pelo cliente, o que implicaria a 
vulnerabilidade do cliente diante da terapeuta. As intervenções FAP foram planejadas com o objetivo de desenvolver tal repertório de intimidade 
e serão apresentados e discutidos modelos das Regras 1, 2 e 3 da FAP conduzidas com esse cliente, com maior ênfase em comportamentos de 
evocação da terapeuta (Regra 2).

“APLICAÇÃO DAS REGRAS DA fAP EM UM CASO DE ABUSO SEXUAL INfANTIL – ÊNfASE NA CONSEQUENCIAÇÃO”

FERnAndA RESEndE MOREIRA1, CLAUdIA KAMI BASTOS OSHIRO1

1 UNivErSidadE dE São PaUlo

Miguel tem onze anos de idade e foi encaminhado para a psicoterapia após ter realizado uma avaliação no Programa de Atendimento e Pesquisa 
em Violência de uma universidade pública. A criança foi vítima de violência sexual quando tinha oito anos de idade e, após esse episódio, passou 
a apresentar uma série de prejuízos que podem ser destacados como: comportamento opositor e pouco colaborativo, isolamento social, baixa 
ativação comportamental generalizada, busca excessiva por aprovação social e contato físico, comportamento poliqueixoso, obesidade e dificul-
dade de confiar nas pessoas. Após iniciar a Psicoterapia Analítica Funcional, foi possível observar duas classes de comportamentos clinicamente 
relevantes problemáticos que eram emitidos na relação com a terapeuta e similarmente funcionais àqueles que prejudicavam o contato social de 
Miguel em seu ambiente natural: comportamento de relacionar-se superficialmente (pouca intimidade) e comportamento poliqueixoso. Respec-
tivamente, foram eleitas duas classes de comportamentos clinicamente relevantes de melhora a serem modelados em sessão: comportamento 
de vulnerabilidade interpessoal e comportamento de auto responsabilização. A aplicação das regras 1, 2 e 3 da FAP serão exemplificadas por 
meio desse caso, enfatizando-se a utilização da Regra 3 (consequenciação de comportamentos). Serão apresentados trechos de sessão e as 
estratégias utilizadas para escolher as topografias de consequenciação do terapeuta. Busca-se ensinar, por meio da apresentação de modelos, 
a aplicação prática das regras da FAP. 

TíTULO GERAL: CULTURA NA ANÁLISE DO COMPORTAMENTO: INVESTIGAÇÃO DE DIfERENTES VARIÁVEIS QUE AfETAM A SELEÇÃO E A 
MANUTENÇÃO DE PRÁTICAS CULTURAIS

COORDENADORA: THAIS MARIA MOnTEIRO GUIMARãES1

1 ProGraMa dE PóS-GradUação EM tEoria E PESqUiSa do CoMPortaMENto, UNivErSidadE FEdEral do Pará

Resumo Geral

O estudo da cultura sob um viés analítico-comportamental tem buscado compreender os efeitos de possíveis variáveis sobre o comportamento 
das pessoas em grupo. Algumas dessas variáveis podem ser agrupadas sob temas como comportamento verbal, transmissão cultural, punição e 
conformidade social. nesse sentido, a Sessão Coordenada terá como objetivo fomentar a discussão acerca da investigação dentro desses quatro 
temas, abordando aspectos pertinentes que podem favorecer a seleção e manutenção de práticas culturais. Para tanto, serão apresentados dois 
estudos com revisões, uma de estudos experimentais e outra teórica (comportamento verbal e conformidade social, respectivamente) e dois es-
tudos empíricos (transmissão cultural e punição). O primeiro trabalho identificará e avaliará como o comportamento verbal vem sendo estudado 
nas pesquisas experimentais em metacontingências. O segundo trabalho avaliará a influência de instruções táticas e estratégicas na variabilidade 
ou manutenção da resposta em um procedimento de transmissão linear em cadeia. O terceiro trabalho avaliará os efeitos da punição sobre 
culturantes em microculturas de laboratório. E o último trabalho apresentará pesquisas analítico-comportamentais que discutem conformidade 
social, propondo um diálogo com autores que discutem a conformidade no contexto da evolução cultural. Ao final, espera-se que esta Sessão 
possa ampliar a discussão sobre cultura e análise do comportamento, apontando aspectos teóricos e empíricos que possam subsidiar futuras 
pesquisas, bem como abrir possibilidade de diálogos com outras áreas, como evolução cultural.

Palavras-chave: cultura, análise do comportamento, comportamento verbal, transmissão cultural, punição e conformidade social.



195

XXVI Encontro Brasileiro de Psicologia e Medicina 

Comportamental e II Encontro Cultural de 

Estudantes de Análise do Comportamento 
SESSÕES COORDENADAS

O PAPEL DO COMPORTAMENTO VERBAL NA SELEÇÃO DE PRÁTICAS CULTURAIS: UMA REVISÃO DE TESES DISSERTAÇÕES E ARTIGOS 
PUBLICADOS EM PERIÓDICOS.

ARTUR LUíS dUARTE dInIz nOGUEIRA1, MARIA AMÁLIA PIE ABIB AndERY1

1 PoNtiFíCia UNivErSidadE CatóliCa dE São PaUlo

Metacontingências descrevem a relação entre contingências comportamentais entrelaçadas e seu produto agregado – o culturante – e a con-
sequência cultural, que tem função selecionadora e de manutenção do culturante. A metacontingência é uma unidade de análise utilizada para 
estudar práticas culturais. O surgimento e evolução de práticas culturais depende do comportamento verbal. O objetivo deste trabalho foi iden-
tificar e avaliar as investigações sobre o comportamento verbal em estudos experimentais de metacontingências. Foi realizada uma revisão dos 
artigos, teses e dissertações experimentais, produzidos no período de 2004 a 2017, que tiveram como principal objetivo a investigação do papel 
do comportamento verbal na seleção e manutenção de práticas culturais. Constatou-se que poucos trabalhos tiveram como objetivo principal a 
investigação da variável de interesse. de maneira geral analisa-se que as interações verbais funcionam principalmente como antecedentes para 
as respostas não verbais envolvidas nas contingências comportamentais entrelaçadas, e que podem funcionar como eventos consequentes tam-
bém. Sugere-se que mais investigações experimentais são necessárias para o refinamento das análises e aumento do controle sobre a variável.

Palavras-chave: metacontingências; cultura; comportamento verbal; práticas culturais.

EfEITOS DA fORMA DE TRANSMISSÃO CULTURAL SOBRE A MUDANÇA OU MANUTENÇÃO DE PADRÕES DE COMPORTAMENTO

nATALIA MUCHEROnI1, MARIA AMÁLIA PIE ABIB AndERY1, ARTUR LUíS dUARTE dInIz nOGUEIRA1

1 PoNtiFíCia UNivErSidadE CatóliCa dE São PaUlo

Entre os diferentes métodos para o estudo da evolução cultural está a transmissão linear em cadeia, que tem sido utilizada para investigar 
transformações na cultura ao longo de diversas transmissões. O presente estudo pretendeu verificar o efeito de instruções táticas ou estraté-
gicas sobre a manutenção ou mudança de padrões comportamentais em um procedimento de transmissão linear em cadeia. Foi realizado um 
experimento com três cadeias de doze participantes, que se engajaram em uma tarefa no computador com o objetivo de produzir pontos. Um 
participante iniciou a tarefa e após algum dos critérios de encerramento ser atingido, este foi substituído por outro participante que trabalhou 
na mesma tarefa. Cada participante instruiu o seguinte. Cada cadeia de participante foi submetida à uma de três condições experimentais: (1) os 
participantes receberam modelo para realizar instrução estratégica, (2) os participantes receberam modelo de instrução tática e (3) não foi dado 
modelo de instrução (grupo controle). As condições para a obtenção de pontos foram feitas em um delineamento A-B-A. Os resultados indicam 
que o modelo para a realização das instruções estratégicas não foi seguido pelos participantes. Além disso, em todos os grupos, alguns partici-
pantes não souberam descrever quais respostas emitiram para a obtenção de pontos. Por fim, o grupo tático apresentou menor variabilidade 
no padrão da resposta, além de menor obtenção de pontos após a mudança da contingência em vigor, em comparação com o grupo controle. 
Sugere-se a mudança do modelo de instrução para futuros estudos.

Palavras-chave: transmissão cultural; regras; variabilidade.

EfEITOS DA PUNIÇÃO SOBRE A SELEÇÃO DE CULTURANTES EM MICROCULTURAS DE LABORATÓRIO.

THAIS MARIA MOnTEIRO GUIMARãES1, MARCUS BEnTES dE CARVALHO nETO1, FELIPE LUSTOSA LEITE2, EMMAnUEL zAGURY TOURInHO1, 
FRAnçOIS TOnnEAU1

1 ProGraMa dE PóS-GradUação EM tEoria E PESqUiSa do CoMPortaMENto, UNivErSidadE FEdEral do Pará, 2 iMaGiNE tECNoloGia CoMPor-
taMENtal

Apesar de o controle aversivo ser muitas vezes apontado como predominante nas relações comportamentais em grupo, estando supostamente 
na base da maior parte dos problemas humanos, poucos têm estudado experimentalmente os efeitos desse tipo de controle sobre o compor-
tamento social ou sobre a seleção de práticas culturais, especialmente, em Análise do Comportamento. O presente trabalho teve como objetivo 
avaliar os efeitos da punição sobre culturantes em microculturas de laboratório. Para tanto, foram realizados dois estudos, cada um com duas 
microculturas. A tarefa experimental consistia de escolhas de linhas em uma matriz 10x10 com linhas numeradas e coloridas e colunas represen-
tadas por letras. O Estudo 1, com 29 universitários, teve o objetivo de analisar o efeito de punição em nível operante sobre a seleção de culturan-
tes e sobre a ocorrência de abandono da tarefa. Verificou-se que o uso de punição em nível operante pareceu não afetar a seleção de culturantes 
e a ocorrência de abandono aparentou não ser função das condições programadas. O Estudo 2, com 41 universitários, teve o objetivo de verificar 
o efeito da punição em nível cultural sobre a seleção de culturantes e sobre a ocorrência de abandono da tarefa. Observou-se que consequên-
cias punidoras em nível cultural selecionaram culturantes e pareceu interferir na emissão da resposta-alvo. A pouca ocorrência de abandono 
foi independente da condição em vigor, o que sugere que não houve controle pelas variáveis programadas. Mudanças nos procedimentos são 
sugeridos para um melhor controle das variáveis.

Palavras-chave: punição; metacontingência; controle aversivo; práticas culturais.
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TíTULO GERAL: ENSINO DE CRIANÇAS COM AUTISMO VIA CUIDADORES

COORDENADORA: CAMILA GOMES1 2

1 FaCUldadE dE CiêNCia MédiCaS dE MiNaS GEraiS, 2 CENtro dE EStUdoS E iNtErvENção Para o dESENvolviMENto hUMaNo

Resumo Geral 

Esta sessão coordenada apresenta um conjunto de trabalhos que avaliaram o ensino de crianças com autismo via cuidadores. O primeiro estudo 
investigou o efeito da intervenção via cuidador sobre o desempenho das crianças em programas de ensino que estavam sendo conduzidos por 
profissionais. O segundo estudo comparou a eficiência da aplicação de programas de ensino pelo cuidador com a aplicação pelo profissional. O 
terceiro e o quarto estudo avaliaram os efeitos de ‘intervenção comportamental intensiva’, realizada por meio da capacitação de cuidadores, no 
desenvolvimento das crianças. Os resultados desse conjunto de estudos indicam que  com um treino e supervisão adequados cuidadores podem 
implementar programas de ensino de forma tão eficiente como profissionais; que a intervenção via cuidador concomitante à intervenção via 
profissional pode acelerar a aprendizagem das crianças, além de favorecer a generalização da aprendizagem; e que ‘intervenção comportamental 
intensiva’ pode ser realizada por cuidadores capacitados e supervisionados por analistas do comportamento, resultando em ganhos significativos 
em todas as áreas de desenvolvimento das crianças, especialmente para aqueles mais novas, que falam e apresentam sintomas mais brandos 
de autismo.

EfEITO DA INTERVENÇÃO VIA CUIDADOR NA AQUISIÇÃO DE IMITAÇÃO MOTORA E MANDO EM CRIANÇAS COM AUTISMO. 

JULIAnA SEQUEIRA CÉSAR dE OLIVEIRA1, SARA InGRId CRUz KEUFFER1, ÁLVARO JÚnIOR MELO E SILVA1, VERA nOVAES1, MICHELLE ABdOn 
BRASIL1, MALEnA RUSSELAKIS CARnEIRO E COSTA1, EdSOn SAnTOS1, LORRAInE CALAndRInI1, CARLOS BARBOSA ALVES dE SOUzA1 2, 
ROMARIz dA SILVA BARROS1 2

1 UNivErSidadE FEdEral do Pará, 2 iNStitUto NaCioNal dE CiêNCia E tECNoloGia SoBrE CoMPortaMENto, CoGNição E ENSiNo

O ensino via cuidador tem se mostrado um elemento importante para ampliar a eficiência da intervenção comportamental aplicada em crianças 
com autismo. Neste estudo foi verificado o efeito da intervenção via cuidador sobre o desempenho das crianças em programas de ensino que 
estavam sendo conduzidos por profissionais. Participaram do estudo duas crianças diagnosticadas com autismo (Lucas e Igor) e seus respectivos 
cuidadores. Para Lucas foi implementado um programa de ensino de mando e para Igor um programa de imitação motora grossa. Inicialmente os 
programas foram aplicados apenas pelos profissionais, durante um mês (com três sessões semanais de duas horas cada), sem que se alcançasse 
critério de aprendizagem. Quando os cuidadores de ambas as crianças passaram a aplicar os programas de ensino, com os mesmos estímulos, o 
desempenho de Igor atingiu critério de precisão em uma semana (três sessões), e o de Lucas em duas semanas (sete sessões). Esses resultados 
demonstram que a intervenção via cuidador em crianças com autismo pode acelerar a aprendizagem. discute-se o papel que a intervenção via 
cuidador concomitante à intervenção via profissional pode ter no processo de generalização da aprendizagem em crianças com autismo. 

  

INTERPRETAÇÕES ANALíTICO-COMPORTAMENTAIS SOBRE CONfORMIDADE SOCIAL 

HEnRIQUE VALLE BELO RIBEIRO AnGELO1, MARIA AMÁLIA PIE ABIB AndERY1

1 PoNtiFíCia UNivErSidadE CatóliCa dE São PaUlo

Conformidade é um tema que tem sido amplamente discutido por psicólogos sociais e por autores que estudam evolução cultural em uma pers-
pectiva evolucionista. No entanto, analistas do comportamento têm se debruçado muito pouco sobre o tema, o que pode dificultar um diálogo 
com essas áreas. O diálogo com essas áreas do conhecimento, no entanto, tem sido proposto para aprimorar os métodos de investigação acerca 
do comportamento social e da cultura. O presente trabalho revisou algumas pesquisas analítico-comportamentais que discutiram conformidade 
e pesquisas de outras áreas como psicologia social e evolução cultural. A partir daí, foram feitas interpretações comportamentais de variáveis 
situacionais como tamanho do grupo, tipo da tarefa ou proporção de indivíduos que emitem o comportamento mais comum no grupo e variáveis 
históricas como experiência prévia com os estímulos, história de reforçamento por conformidade tanto pelo experimentador quanto pelos mem-
bros do grupo ou número de tentativas a que o indivíduo foi exposto. O trabalho conclui que uma das maiores lacunas nas investigações acerca 
da conformidade é o efeito da história prévia do indivíduo, o que torna-se especialmente importante para a Análise do Comportamento tendo 
em vista que nas últimas décadas muitas pesquisas tem sido realizadas com pequenos grupos no estudo do comportamento social e da cultura. 

Palavras-chave: conformidade; comportamento social; análise comportamental da cultura; evolução cultural.
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COMPARAÇÃO DA EfICIÊNCIA DO ENSINO DE CRIANÇAS VIA PROfISSIONAIS E VIA CUIDADORES. 

JULIAnA SEQUEIRA CÉSAR dE OLIVEIRA1, ÁLVARO JÚnIOR MELO E SILVA1, CLAUdIA nOGUEIRA1, JAdE MARTInS1, FERnAndA CYBELLE GOMES 
SEnA1, ROMARIz dA SILVA BARROS1 2 

1 UNivErSidadE FEdEral do Pará, 2 iNStitUto NaCioNal dE CiêNCia E tECNoloGia SoBrE CoMPortaMENto, CoGNição E ENSiNo

A Análise Aplicada do Comportamento tem se mostrado eficaz na intervenção a pessoas com autismo. No Brasil, atualmente, os serviços analíti-
co-comportamentais não são acessíveis a uma grande parcela da população, que não tem condições financeiras para arcar com os altos custos 
da intervenção. Uma maneira de viabilizar uma intervenção mais acessível é através do treinamento de cuidadores. Existe um volume considerá-
vel de estudos na literatura internacional e nacional mostrando que os pais são capazes de aplicar com qualidade procedimentos de ensino para 
crianças com autismo. Assim, o objetivo do presente estudo foi o de comparar a eficiência da aplicação de programas de ensino pelo cuidador 
com a aplicação pelo profissional em formação com crianças com autismo. O delineamento experimental utilizado foi o de sondas múltiplas 
entre programas de ensino com alternância entre tratamentos (aplicação pelo cuidador e aplicação por profissionais). Participaram do estudo 
três crianças com autismo, seus respectivos cuidadores e cinco profissionais. As sessões foram realizadas na UFPA e na casa das crianças. Os 
resultados mostraram que a média de tentativas para que Lucélia atingisse critério nos programas de ensino foi de 78 tentativas (profissional) 
e 58 tentativas (cuidador), com desvio padrão de 11,3 e 18,7, respectivamente. Lucas precisou de, em média, 49,9 tentativas (profissional) e 58,8 
(cuidador), com desvio padrão de 19,9 para as duas intervenções. Para Daniel, a intervenção foi interrompida para o treino específico de manejo 
de comportamentos inadequados da criança. Esses resultados sugerem que com um treino e supervisão adequados cuidadores podem imple-
mentar programas de ensino para crianças com autismo de forma tão eficiente como profissionais em formação. 

EfEITOS DE INTERVENÇÃO COMPORTAMENTAL INTENSIVA REALIZADA POR MEIO DA CAPACITAÇÃO DE CUIDADORES DE CRIANÇAS COM 
AUTISMO 

CAMILA G. GOMES1 2, dEISY dAS GRAçAS dE SOUzA3 4, AnALICE SILVEIRA2, ALInE RATES2, GABRIELLE PAIVA1, nATÁLIA CASTRO1

1 FaCUldadE dE CiêNCia MédiCaS dE MiNaS GEraiS, 2 CENtro dE EStUdoS E iNtErvENção Para o dESENvolviMENto hUMaNo, 3 UNivErSidadE 
FEdEral dE São CarloS, 4 iNStitUto NaCioNal dE CiêNCia E tECNoloGia SoBrE CoMPortaMENto, CoGNição E ENSiNo

O estudo avaliou os efeitos de Intervenção Comportamental Intensiva, realizada por meio da capacitação de cuidadores, no desenvolvimento de 
crianças com autismo. A pesquisa foi realizada a partir dos dados de crianças atendidas por um centro brasileiro especializado. Os participantes 
do Grupo 1 eram 22 crianças que finalizaram o primeiro ano de intervenção intensiva; 11 crianças que não fizeram a intervenção intensiva foram 
atribuídas ao Grupo 2, para fins de análise de dados. Os resultados indicaram ganhos significativos em todas as áreas do desenvolvimento das 
crianças com autismo que passaram pelo primeiro ano de Intervenção Comportamental Intensiva, enquanto as crianças do grupo sem inter-
venção intensiva apresentaram ganhos menos expressivos. Crianças mais novas, que falavam e que apresentavam sintomas mais brandos de 
autismo, obtiveram melhores resultados.

INTERVENÇÃO COMPORTAMENTAL PRECOCE E INTENSIVA COM CRIANÇAS COM AUTISMO POR MEIO DA CAPACITAÇÃO DE CUIDADORES. 

CAMILA G. GOMES1 2, dEISY dAS GRAçAS dE SOUzA3 4, AnALICE SILVEIRA2, IAnAIARA MARPRATES OLIVEIRA2

1 FaCUldadE dE CiêNCia MédiCaS dE MiNaS GEraiS, 2 CENtro dE EStUdoS E iNtErvENção Para o dESENvolviMENto hUMaNo, 3 UNivErSidadE 
FEdEral dE São CarloS, 4 iNStitUto NaCioNal dE CiêNCia E tECNoloGia SoBrE CoMPortaMENto, CoGNição E ENSiNo

O estudo avaliou os efeitos do primeiro ano de Intervenção Comportamental Intensiva no desenvolvimento de nove crianças com autismo, com 
idades entre 1 ano e 3 meses e 2 anos e 11 meses, atendidas por um centro brasileiro especializado. A intervenção foi realizada na residência dos 
participantes. Os atendimentos, de aproximadamente 15 horas semanais, foram conduzidos por meio de cuidadores capacitados pelo centro. 
As crianças foram avaliadas pelo Psychoeducational Profile-Revised - PEP-R e pelo Inventário Portage Operacionalizado- IPO, no início e ao término 
da intervenção. Os dados foram analisados individualmente e os resultados indicaram ganhos no desenvolvimento de todas as crianças, embora 
em graus variados.
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TíTULO GERAL: AVALIAÇÃO E INTERVENÇÃO COMPORTAMENTAL DIRIGIDAS A PESSOAS COM AUTISMO: INSTRUMENTOS E TREINO DE 
PROfISSIONAIS

COORDENADOR: CARLOS BARBOSA ALVES dE SOUzA1 2

1 UNivErSidadE FEdErá do Pará, 2 iNStitUto NaCioNal dE CiêNCia E tECNoloGia SoBrE CoMPortaMENto, CoGNição E ENSiNo

Resumo Geral  

Os três estudos dessa sessão coordenada abordam questões relacionadas com instrumentos e treino de profissionais na avaliação e intervenção 
comportamental dirigidas a pessoas com autismo. O primeiro avaliou o efeito de três componentes de treino no ensino do ABLA-R para profis-
sionais: manual autoinstrucional do ABLA-R, vídeo feedback e role-play. O segundo estudo analisou a adequação dos níveis de funcionalidade 
do VB-MAPP para a avaliação de repertórios verbais, sociais e motores de uma amostra de crianças brasileiras com desenvolvimento típico. O 
terceiro estudo descreve um aplicativo para iPad que possibilita o ensino de relações entre estímulos. Os resultados desses estudos são discuti-
dos no contexto da pesquisa e intervenção dirigidas para crianças com autismo, indicando que a combinação do manual autoinstrucional com o 
vídeo feedback se mostra um procedimento eficiente para ensinar a aplicação do ABLA-R para profissionais, sendo necessário investigar formas 
de integrar o feedback ao manual; que os níveis de funcionalidade propostos no VB-MAPP se mostraram adequados para avaliar repertórios de 
uma amostra de crianças brasileiras com desenvolvimento típico, reforçando a pertinência do uso do VB-MAPP no contexto brasileiro; e que uso 
de aplicativos de ensino em tablets pode maximizar a aplicação de programas de ensino por profissionais  e cuidadores.

AVALIANDO PROCEDIMENTOS DE TREINO DE PROfISSIONAIS NA APLICAÇÃO DO ABLA-R. 

ORIAnA COMESAnHA E SILVA1, CARLOS BARBOSA ALVES dE SOUzA1 2

1 UNivErSidadE FEdErá do Pará, 2 iNStitUto NaCioNal dE CiêNCia E tECNoloGia SoBrE CoMPortaMENto, CoGNição E ENSiNo

O ABLA-R (assessment of Basic learning abilities revised) é um teste útil para avaliar as habilidades discriminativas de indivíduos com autismo e 
outros distúrbios do desenvolvimento. Os estudos que avaliaram o ensino da aplicação da versão mais recente do teste apresentaram resulta-
dos contrários: indicando por um lado a eficácia do manual autoinstrucional do teste e por outro a necessidade de componentes adicionais de 
treino. Além disso, nesses estudos não foi avaliado o efeito do feedback no treino, nem o efeito do treino para ensinar profissionais a aplicarem 
o ABLA-R. Este estudo avaliou o efeito de três componentes de treino no ensino do ABLA-R para seis profissionais que atuavam com pessoas com 
distúrbios do desenvolvimento: manual autoinstrucional do ABLA-R, vídeo feedback e role-play. Utilizando um delineamento de sondas múltiplas 
entre pares de participantes avaliou-se a eficácia isolada de cada componente e a eficiência de diferentes combinações desses três componentes. 
nenhum componente ao ser utilizado como primeiro do treino resultou em uma aplicação acurada do ABLA-R. Já as três sequências de treino 
dos três componentes utilizadas no estudo se mostraram eficazes para estabelecer um desempenho acurado na aplicação do teste para um 
confederado e para uma criança com distúrbio do desenvolvimento. A combinação do manual autoinstrucional com o vídeo feedback resultou 
nos melhores desempenhos. discute-se a importância do feedback para o treino da aplicação do ABLA-R e formas de integrar o uso do manual e 
do feedback em procedimentos mais eficientes de treino de aplicação do teste. 

AVALIAÇÃO DA ADEQUAÇÃO DOS NíVEIS DE fUNCIONALIDADE DO VB-MAPP EM UMA AMOSTRA DE CRIANÇAS BRASILEIRAS. 

SARA InGRId CRUz KEUFFER1, CARLOS BARBOSA ALVES dE SOUzA1 2

1 UNivErSidadE FEdErá do Pará, 2 iNStitUto NaCioNal dE CiêNCia E tECNoloGia SoBrE CoMPortaMENto, CoGNição E ENSiNo

O VB-MAPP (verbal Behavior Milestones assessment and Placement Program) é um instrumento de avaliação baseado em critérios que pode fun-
cionar também como guia curricular e sistema de acompanhamento do desenvolvimento de repertórios para crianças com autismo e outros 
distúrbios do desenvolvimento. Os três níveis de funcionalidade do VB-MAPP foram estabelecidos a partir dos marcos típicos de desenvolvi-
mento infantil derivados principalmente de estudos com crianças estadunidenses ou europeias. Considerando as diferenças socioeconômicas 
e culturais que existem entre os Estados Unidos/Europa e o Brasil, este estudo analisou a adequação dos níveis de funcionalidade do VB-MAPP 
para a avaliação de repertórios verbais, sociais e motores de uma amostra de 61 crianças brasileiras com desenvolvimento típico, residentes em 
Belém do Pará, de ambos os sexos e com idades entre um e cinco anos. Os resultados apontaram que os níveis de funcionalidade propostos no 
VB-MAPP se mostraram adequados para avaliar repertórios de uma amostra de crianças brasileiras com desenvolvimento típico, ampliando os 
dados sobre a validade externa do instrumento. Com base nesses resultados sugere-se a pertinência do uso do VB-MAPP no contexto brasileiro.
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ABA CADABRA: UM APLICATIVO PARA IPAD NO ENSINO DE RELAÇÕES ENTRE ESTíMULOS PARA INDIVíDUOS COM AUTISMO. 

LUIzA dE MOURA GUIMARãES1, JOãO dOS SAnTOS CARMO1 2

1 UNivErSidadE FEdEral dE São CarloS, 2 iNStitUto NaCioNal dE CiêNCia E tECNoloGia SoBrE CoMPortaMENto, CoGNição E ENSiNo

Considerando os pressupostos da Análise do Comportamento, o alvo da intervenção dada a indivíduos com autismo envolve, entre outras coisas, 
o ensino de relações entre estímulos. Uma pessoa dentro do espectro autista pode demonstrar dificuldades em associar sons falados (colher 
falado) ao seu significado (colher enquanto objeto), e em generalizar essa aprendizagem para novos estímulos sem treino direto (identificar que 
todas as colheres podem ser nomeadas como “colher” falada, por exemplo). Entendendo, que o ensino de indivíduos autistas necessita de um 
trabalho intenso, mas que muitas vezes não pode ser fornecido por conta dos custos, o uso do aplicativo no ensino possibilitaria que trabalho 
fosse maximizado pelos aplicadores de programas de ensino e pais. O presente trabalho tem como objetivo descrever um aplicativo para iPad 
no ensino de relações entre estímulos e apresentar os resultados preliminares do uso dessa ferramenta. Foi conduzido um estudo experimental 
de linha de base múltipla entre estímulos, comparando o ensino com cartões e com o Ipad em uma criança diagnosticada com autismo. Os re-
sultados parciais apontam para a adequação do uso do aplicativo para ensinar relações entre estímulos para crianças com autismo. discute-se a 
possibilidade do uso do aplicativo no dia-a-dia e possíveis efeitos sobre a generalização dos repertórios ensinados.   

TíTULO GERAL: ENSINO DE REPERTÓRIOS VERBAIS PARA CRIANÇAS COM AUTISMO

COORDENADORA: dAnIELA RIBEIRO1

1 UNivErSidadE FEdEral dE alaGoaS

Resumo Geral  

Os quatro estudos dessa sessão coordenada investigaram o ensino de repertórios verbais para crianças com autismo. O primeiro estudo avaliou 
a emergência de relações intraverbais via instrução baseada em equivalência de estímulos. O segundo estudo investigou o efeito do ensino de 
tato sobre a emergência dos comportamentos de categorização e de ouvinte. O terceiro estudo comparou a aquisição e o grau de generalização 
de tatos e intraverbais quando treinados com exemplar único de estímulo antecedente e com múltiplos exemplares de antecedentes. O quarto 
estudo avaliou a aquisição de comportamentos de categorização e de ouvinte a partir do ensino do tato-múltiplo (tato das figuras e das catego-
rias as quais elas pertencem). Os resultados desse conjunto de estudos são discutidos no contexto da pesquisa e das práticas clínica e educacio-
nal com crianças com autismo, indicando que repertório intraverbal pode ser estabelecido via equivalência de estímulos; que o ensino do tato 
pode levar à emergência dos comportamentos de categorização e de ouvinte, corroborando recomendações clínicas para o estabelecimento da 
categorização por meio do ensino do tato para crianças que demonstram a transferência de comportamentos de falante para ouvinte; que o uso 
de múltiplos exemplares no treino de repertórios verbais pode favorecer a generalização; e que o ensino de tato-múltiplo pode levar à emergên-
cia dos comportamentos de categorização e de ouvinte.

ENSINO DE RELAÇÕES INTRAVERBAIS VIA EQUIVALÊNCIA DE ESTíMULOS PARA CRIANÇAS COM AUTISMO. 

ÁLVARO JÚnIOR MELO E SILVA1, SARA InGRId CRUz KEUFFER1, JULIAnA SEQUEIRA CÉSAR dE OLIVEIRA1, PAMELLA SUYLY GOMES LOPES1, 
ROMARIz dA SILVA BARROS1 2

1 UNivErSidadE FEdErá do Pará, 2 iNStitUto NaCioNal dE CiêNCia E tECNoloGia SoBrE CoMPortaMENto, CoGNição E ENSiNo

O paradigma de equivalência de estímulos tem sido empregado no estudo da generatividade de comportamento verbal em pessoas com autis-
mo. no presente estudo, avaliou-se a emergência de relações intraverbais via instrução baseada em equivalência. duas crianças com diagnóstico 
de autismo participaram do estudo. Após o ensino de relações de ouvinte (AB) e tato (BC), verificou-se a emergência de relações intraverbais 
(AC e CA). Uma participante, Lúcia, apresentou a emergência imediata das relações intraverbais AC e outro, Lucas, apresentou um padrão de 
desempenho compatível com emergência atrasada. A emergência das relações AC, para a participante Lúcia, permiti-nos categoricamente afir-
mar indício de formação de classes de equivalência. Os dados do participante Lucas, com emergência atrasada, não nos permite garantir que 
a aprendizagem em poucas tentativas se deveu ao fato das relações intraverbais serem compostas por estímulos que faziam parte da mesma 
potencial classe equivalência, ou se, por outro lado, o sujeito pode ter aprendido as relações intraverbais apenas com o efeito do prompt. nesse 
sentido, um segundo estudo investigará a aquisição de relações intraverbais quando são consistentes e inconsistentes com formação de classes 
de equivalência.
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EfEITOS DO ENSINO DO TATO NA EMERGÊNCIA DA CATEGORIZAÇÃO EM CRIANÇAS COM AUTISMO 

dAnIELA MEndOnçA RIBEIRO1 2, RAYSSA SARMEnTO TEOdOSIO CAVALCAnTE1, AnA CAROLInA SELLA1, CARIO F. MIGUEL3

1 UNivErSidadE FEdEral dE alaGoaS, 2 iNStitUto NaCioNal dE CiêNCia E tECNoloGia SoBrE CoMPortaMENto, CoGNição E ENSiNo, 3 CaliForNia 
StatE UNivErSity, SaCraMENto

Crianças com Transtorno do Espectro Autista (TEA) podem apresentar dificuldades na aprendizagem de habilidades verbais, tais como a catego-
rização de estímulos de diferentes níveis de complexidade. na literatura, há evidências de que se comportar como falante ou ouvinte diante de 
objetos ou eventos pode facilitar a emergência da categorização. Este estudo pretendeu estender os resultados obtidos por estudos anteriores 
e verificar se o ensino do tato levaria à emergência dos comportamentos de categorização e de ouvinte. Participaram do estudo quatro crianças 
com TEA (7 e 10 anos de idade). Um delineamento de linha de base múltipla não concorrente entre participantes foi utilizado para verificar os 
efeitos do ensino do tato na emergência dos comportamentos de categorização e de ouvinte. Inicialmente, os participantes foram ensinados a 
tatear as categorias de nove figuras pertencentes a três diferentes classes de estímulos por meio de um procedimento de atraso progressivo 
de dica. Em seguida, testou-se se eles agrupariam as figuras de acordo com sua categoria e se emitiriam os comportamentos de ouvinte cor-
respondentes. Todos os participantes aprenderam a tatear as figuras com poucos erros. Eles também categorizaram as figuras e emitiram os 
comportamentos de ouvinte correspondentes. Os resultados replicam os obtidos por estudos anteriores e sugerem que o ensino do tato pode 
levar à emergência dos comportamentos de categorização e de ouvinte em crianças com TEA. Além disso, corroboram recomendações clínicas 
para o estabelecimento da categorização por meio do ensino do tato para crianças que demonstram a transferência de comportamentos de 
falante para ouvinte.

EfEITOS DO NúMERO DE EXEMPLARES SOBRE AQUISIÇÃO E GENERALIZAÇÃO DE TATOS E INTRAVERBAIS EM CRIANÇAS DIAGNOSTICADAS 
COM TRANSTORNO DO ESPECTRO DO AUTISMO

ÁLVARO JÚnIOR MELO E SILVA1, ELIEnE VASCOnCELOS AMARAL1, AdRIAnO ALVES BARBOzA1, ROMARIz dA SILVA BARROS1 2

1 UNivErSidadE FEdEral do Pará, 2 iNStitUto NaCioNal dE CiêNCia E tECNoloGia SoBrE CoMPortaMENto, CoGNição E ENSiNo

Considerando a importância da generalização, uma das sete dimensões da Análise do Comportamento Aplicada, o objetivo do presente estudo 
foi comparar a aquisição e o grau de generalização de repertórios verbais de tato e intraverbais quando treinados com exemplar único de es-
tímulo antecedente e com múltiplos exemplares de antecedentes com duas crianças diagnosticadas com Transtorno do Espectro do Autismo 
(TEA). Os pais das crianças foram treinados a implementar o ensino de tato e intraverbal via ensino por tentativas discretas (dTT). O efeito da 
introdução da intervenção foi avaliado através de delineamento de linha de base múltipla não concorrente entre participantes. O efeito de cada 
uma das condições experimentais foi avaliado pela comparação intrassujeito de dados entre as condições “exemplar único” versus “múltiplos 
exemplares” ao longo do tratamento. Assim, para uma mesma habilidade (tato, por exemplo), algumas relações foram treinadas com múltiplos 
exemplares de estímulos e outras, com exemplar único. na fase de generalização, foi aferida a precisão de desempenho para todas as relações 
com novos estímulos antecedentes/exemplares. Foram necessárias, 25,5 tentativas em média para aquisição das relações ensinadas com três 
exemplares e 17 tentativas para as relações com 1 exemplar para Guto. Para Manuel foram, em média, 15 tentativas para as relações ensinadas 
com três exemplares e 22 tentativas para as relações com 1 exemplar. durante a fase de generalização, a precisão média nas relações com três 
exemplares foi 83,5% e com um exemplar foi de 74% para Guto. Para Manuel, a precisão média com três exemplares foi de 100% e com um 
exemplar foi 61%. Os dados acima relatados mostram que a apresentação de múltiplos exemplares no treino de tato e intraverbal proporcionou 
maior grau de generalização e não acarretou maior dificuldade de treino. Pelo presente estudo, encoraja-se o uso de múltiplos exemplares de 
estímulos em treino de repertório discriminativo em contexto aplicado.

ENSINO DO TATO-MúLTIPLO E EMERGÊNCIA DA CATEGORIZAÇÃO EM CRIANÇAS COM AUTISMO

dAnIELA MEndOnçA RIBEIRO1 2, RAYSSA SARMEnTO TEOdOSIO CAVALCAnTE1, AnA CAROLInA SELLA1, CARIO F. MIGUEL3

1 UNivErSidadE FEdEral dE alaGoaS, 2 iNStitUto NaCioNal dE CiêNCia E tECNoloGia SoBrE CoMPortaMENto, CoGNição E ENSiNo, 3 CaliForNia 
StatE UNivErSity, SaCraMENto

Crianças com Transtorno do Espectro Autista (TEA) podem apresentar dificuldade na aprendizagem do comportamento de categorizar objetos, 
pois elas apresentam tendência a atentar para os seus detalhes em vez de abstrair sua categoria geral. Estudos têm demonstrado que as crianças 
que aprendem a se comportar como falante e ouvinte em relação às categorias das figuras mostram a emergência do comportamento de cate-
gorizar essas figuras. No entanto, tais estudos têm ensinado apenas os nomes das categorias, mas não os nomes dos objetos que as compõem. 
O objetivo deste estudo foi verificar a aquisição de comportamentos de categorização e de ouvinte a partir do ensino do tato-múltiplo (tato das 
figuras e das categorias as quais elas pertencem) por meio de um delineamento de linha de base múltipla não concorrente entre participantes. 
Participaram do estudo duas crianças com TEA e 10 anos de idade. Elas foram ensinadas a tatear nove figuras, assim como as três diferentes 
categorias às quais essas figuras pertencem. Em seguida, testou-se se elas relacionariam as figuras a seus nomes e aos nomes das categorias 
(ouvinte) e se elas agrupariam todas as figuras pertencentes a uma mesma categoria (categorização). Os dois participantes aprenderam a tatear 
as figuras e suas categorias com poucos erros e, em seguida, mostraram a emergência dos comportamentos de categorização e de ouvinte. Os 
resultados trazem contribuições importantes tanto para as pesquisas experimentais interessadas na investigação das condições necessárias 
para se estabelecer o comportamento de categorizar quanto para as práticas educacional e clínica com crianças com TEA. 
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TíTULO GERAL: INVESTIGANDO PROCEDIMENTOS PARA ENSINAR COMPORTAMENTOS DE OUVINTE E fALANTE PARA CRIANÇAS COM 
AUTISMO

COORDENADOR: ROMARIz dA SILVA BARROS1 2

1 UNivErSidadE FEdErá do Pará, 2 iNStitUto NaCioNal dE CiêNCia E tECNoloGia SoBrE CoMPortaMENto, CoGNição E ENSiNo

Resumo Geral  

Esta sessão coordenada apresenta um conjunto de trabalhos que investigaram procedimentos para ensinar comportamentos de ouvinte e 
falante para crianças com autismo. O primeiro estudo investigou o efeito do número de pareamentos por tentativas em um procedimento de 
observação de pareamento de estímulos (SPO) sobre a emergência de respostas de tato e ouvinte. O segundo estudo investigou o efeito de um 
procedimento que parte do ensino de relações de identidade com consequências específicas na emergência de respostas de ouvinte (discrimi-
nações auditivo-visuais). O terceiro estudo avaliou um procedimento para instalar variação na topografia de mando. O quarto estudo avaliou 
se um treino de tatos em matriz possibilitaria a emergência de tatos autoclíticos. Os resultados desse conjunto de estudos são discutidos no 
contexto da pesquisa e das práticas clínica e educacional com crianças com autismo, indicando que o procedimento SPO parece ser menos eficaz 
que o de ‘instrução com múltiplos exemplares’ (MEI) para estabelecer respostas de ouvinte e falante; que procedimentos que se baseiam no 
estabelecimento de relações de equivalência entre estímulos não devem ser a única opção em protocolos de ensino que buscam a emergência 
de relações auditivo-visuais; que um procedimento de ensino que alterna estabelecimento de topografias de mando e exigência de variação 
entre topografias pode ser uma alternativa para lidar com a ocorrência de mandos estereotipados; e que o treino via matriz pode ser eficaz para 
estabelecer tatos autoclíticos.

EfEITOS DO PROCEDIMENTO DE OBSERVAÇÃO DE PAREAMENTO DE ESTíMULOS NA AQUISIÇÃO DE TATOS E RESPOSTA DE OUVINTE EM 
CRIANÇAS COM AUTISMO

EdUARdO nASCIMEnTO TRIndAdE1, CARLOS BARBOSA ALVES dE SOUzA1 2

1 UNivErSidadE FEdErá do Pará, 2 iNStitUto NaCioNal dE CiêNCia E tECNoloGia SoBrE CoMPortaMENto, CoGNição E ENSiNo

O procedimento de observação de pareamento de estímulos (SPO) tem sido utilizado para investigar a aprendizagem de comportamentos de 
ouvinte e falante sem treino direto. Tem sido observado que o procedimento de SPO facilita principalmente a aprendizagem do comportamento 
de ouvinte. Os resultados de alguns estudos sugerem que um número maior de pareamentos no SPO poderia favorecer a aprendizagem dos 
comportamentos de tato e de ouvinte. O presente estudo avaliou o efeito de um procedimento de SPO com uma frequência maior de pareamen-
tos por tentativas sobre a emergência de respostas de tato e ouvinte em três crianças com autismo. Foi utilizado um delineamento de linha de 
base com sondas múltiplas entre participantes com tratamento alternado na apresentação de dois conjuntos de três estímulos cada (um com 
apenas um pareamento de cada figura com seu pseudo-nome por tentativa e outro com cinco pareamentos por tentativa). Para dois participan-
tes o procedimento de SPO com mais pareamentos a cada tentativa favoreceu a emergência da resposta de ouvinte. Estes participantes somente 
aprenderam respostas de tato após um procedimento de instrução com múltiplos exemplares (MEI). discutem-se o papel do MEI e de treino de 
tato intensivo para a emergência de comportamentos de tato e ouvinte, assim como os tipos de controle de estímulo que o procedimento de 
SPO parece favorecer e a possibilidade de investigar o procedimento de SPO em situações mais naturais que possam favorecer o aprendizado 
de repostas de tato sem treino direto. 

EMERGÊNCIA DE RELAÇÕES VISUAIS-VISUAIS E AUDITIVO-VISUAIS VIA fORMAÇÃO DE CLASSES DE EQUIVALÊNCIA COM CRIANÇAS 
DIAGNOSTICADAS COM AUTISMO

PATRíCIA CAROLInE MAdEIRA MOnTEIRO1, ROMARIz dA SILVA BARROS1 2

1 UNivErSidadE FEdErá do Pará, 2 iNStitUto NaCioNal dE CiêNCia E tECNoloGia SoBrE CoMPortaMENto, CoGNição E ENSiNo

Crianças com autismo podem apresentar dificuldade de aquisição de discriminações auditivo-visuais. A inclusão de consequências específicas 
auditivas em classes de equivalência pode ser uma alternativa para o estabelecimento desse tipo de discriminações. O objetivo do estudo foi 
avaliar os efeitos de um procedimento que parte do ensino de relações de identidade com consequências específicas na emergência de relações 
visuais-visuais e auditivo-visuais. Participaram do estudo quatro crianças diagnosticadas com autismo. Foram utilizadas as figuras das bandeiras 
do Chile (A1) e Peru (A2) e os mapas do Chile (B2) e do Peru (B1) desenhados em um fundo branco, além das palavras faladas “Chile” (S1) e “Peru” 
(S2). Quando estímulos da Classe Potencial 1 ou 2 funcionaram como S+, respostas corretas foram consequenciadas com reforçadores específi-
cos acompanhados das palavras faladas. O procedimento incluiu as seguintes fases: Fase 1 - treino de identidade; Fase 2 - testes de discrimina-
ções condicionais AB e BA; Fase 3 - treino das relações não emergentes AB e BA; Fase 4 - teste de discriminações auditivo-visuais SA; se necessário, 
Fase 5 - treino de discriminações auditivo-visuais SA; Fase 6 - teste das discriminações auditivo-visuais SB. dois dos 4 participantes mostraram 
a emergência de relações de equivalência envolvendo os estímulos visuais (AB e BA) e auditivo-visuais SA e SB. Outros dois participantes não 
alcançaram o critério de aprendizagem no treino de discriminações condicionais arbitrárias. Os dados confirmaram os achados da literatura 
sobre dificuldades de estabelecer esse tipo de discriminação com crianças diagnosticadas com autismo e com baixo nível de funcionamento.
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UM PROCEDIMENTO PARA ENSINAR VARIAÇÃO NA TOPOGRAfIA DE MANDO DE CRIANÇAS COM AUTISMO. 

SARA InGRId CRUz KEUFFER1, ÁLVARO JÚnIOR MELO E SILVA1, VERA nOVAES1, JACQUELInE YUKISA1, FERnAndA CYBELLE GOMES SEnA1, 
MARíLIA FOnTES1, MARIAnE SARMEnTO1, TATIAnA MARTInS1, ROMARIz dA SILVA BARROS1 2, CARLOS ALVES BARBOSA dE SOUSA1 2

1 UNivErSidadE FEdErá do Pará, 2 iNStitUto NaCioNal dE CiêNCia E tECNoloGia SoBrE CoMPortaMENto, CoGNição E ENSiNo

A inclusão da exigência de variabilidade comportamental durante o ensino de operantes verbais para crianças com autismo pode favorecer a ge-
neralização do aprendizado. Este estudo avaliou um procedimento para instalar variação na topografia de mando em duas crianças com autismo. 
Inicialmente uma primeira topografia de mando era ensinada até o desempenho alcançar critério de precisão. Em seguida esta topografia era 
colocada em extinção e uma segunda topografia era ensinada. Após o estabelecimento da segunda topografia era reforçado a variação entre as 
duas topografias. O procedimento se repetiu até o estabelecimento e exigência de variação entre quatro topografias de mando. O procedimento 
se mostrou eficaz para ensinar diferentes topografias de mandos e a variação entre as topografias ensinadas para as duas crianças. O procedi-
mento pode ser uma alternativa para lidar com a ocorrência de mandos estereotipados em crianças com autismo.

EMERGÊNCIA DE TATOS AUTOCLíTICOS EM CRIANÇAS COM AUTISMO APÓS TREINO DE TATOS EM MATRIZ. 

SARA InGRId CRUz KEUFFER1, ÁLVARO JÚnIOR MELO E SILVA1, VERA nOVAES1, FERnAndA CYBELLE GOMES SEnA1, MALEnA RUSSELAKIS 
CARnEIRO E COSTA1, JULIAnA SEQUEIRA CÉSAR dE OLIVEIRA1, JULIAnA LOBATO1, AdRIAnE GOMES1, CARLOS ALVES BARBOSA dE SOUSA1 2, 
ROMARIz dA SILVA BARROS1 2

1 UNivErSidadE FEdErá do Pará, 2 iNStitUto NaCioNal dE CiêNCia E tECNoloGia SoBrE CoMPortaMENto, CoGNição E ENSiNo

O treino de matriz é uma forma de treino com múltiplos exemplares que pode favorecer a generatividade comportamental. Este estudo avaliou 
se um treino de tatos em matriz  possibilitaria a emergência de tatos autoclíticos em uma criança com autismo. Considerando-se uma matriz 6x6, 
na qual as linhas eram compostas por substantivos (itens de vestiários) e as colunas por adjetivos (cores), foi realizado o treino de seis tatos de 
dois componentes (itens de vestiário + cor), que compunham a diagonal principal da matriz, até que o critério de precisão de desempenho fosse 
atingido (duas sessões acima de 90% de acerto e no máximo um erro por relação). Após isso, foi realizado um teste da emergência das combi-
nações substantivos-cores (tatos autoclíticos) que não tinham sido ensinadas diretamente. Houve emergência de tato autoclíticos para 87% das 
recombinações possíveis, o que mostra que o treino via matriz pode ser eficaz para estabelecer esse tipo de comportamento. Discutem-se as 
implicações desse resultado para as pesquisas sobre generatividade do comportamento verbal e para as intervenções em crianças com autismo.    

TíTULO GERAL: AVALIAÇÕES E INTERVENÇÕES PSICOLÓGICAS PARA A PREVENÇÃO DA VIOLÊNCIA

COORDENADORA: MARInA SOUTO LOPES BEzERRA dE CASTRO1

1 UNivErSidadE FEdEral dE São CarloS

Resumo Geral  

A proposta da sessão é apresentar brevemente e discutir possíveis formas de avaliação e/ou prevenção de diversas modalidades de violência 
em contexto jurídico e familiar. Apresentaremos um recorte de quatro diferentes pesquisas realizadas pelas autoras, membros do Laboratório 
de Análise e Prevenção da Violência da Universidade Federal de São Carlos. Os efeitos colaterais do uso do controle aversivo estão amplamente 
descritos na literatura da análise do comportamento. neste sentido, é necessário entender o contexto onde esse tipo de controle é utilizado, sua 
forma e quais os possíveis determinantes, de modo que sejam planejadas novas práticas culturais em diversos níveis. O primeiro estudo apresen-
tará os resultados positivos obtidos a partir de uma intervenção realizada com mães que eram fisicamente punitivas com seus filhos. O segundo 
trabalho apresenta possíveis consequências da prisão, enquanto ambiente hostil, sobre o desenvolvimento de crianças a partir do relato de 
suas mães, que cumprem pena em regime semiaberto. O terceiro estudo apresenta uma modalidade de violência psicológica conhecida como 
alienação parental e os resultados de um levantamento feito junto a profissionais da Psicologia Jurídica. A pesquisa buscou avaliar o repertório 
dos profissionais relacionado ao tema. Tratando ainda da alienação parental, o último trabalho a ser apresentado discute algumas das variáveis 
determinantes para a elaboração do conceito de Síndrome de Alienação Parental, não aceito pela comunidade científica, embora com grande 
repercussão legal. Identifica-se um viés de gênero na proposta dessa categoria nosológica.   
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ENSAIO CLíNICO RANDOMIZADO DE INTERVENÇÃO PARA MÃES BRASILEIRAS QUE APLICAM CASTIGO CORPORAL

PAOLLA MAGIOnI SAnTInI1, LUCIA CAVALCAnTE dE ALBUQUERQUE WILLIAMS2

1 PoNtiFíCia UNivErSidadE CatóliCa dE MiNaS GEraiS, 2 UNivErSidadE FEdEral dE São CarloS

Este estudo avaliou um programa sobre práticas parentais positivas para mães brasileiras que aplicavam castigo corporal em seus filhos. A 
intervenção foi conduzida em em quatro órgãos municipais que atendiam populações de risco, e em uma casa-laboratório na Universidade. As 
mães que admitiram ter aplicado castigo corporal em seus filhos foram distribuídas randomicamente entre grupo experimental (n=20) e grupo 
controle (n=20). O Programa consistiu em 12 sessões individuais da aplicação de um Módulo do Projeto Parceria, com orientações específicas e 
materiais sobre práticas parentais positivas, seguidas de uma sessão envolvendo observação da interação mãe-criança com feedback ao vivo e 
posterior sessão de videofeedback. Foi utilizado um delineamento experimental de grupos equivalentes com pré-teste, pós-teste e follow-up, em 
um ensaio clínico randomizado. As medidas consistiram em uma entrevista inicial; o Inventário de depressão de Beck (BdI); o Questionário de 
Capacidades e Dificuldades das crianças (SDQ)-versão pais e versão crianças; um protocolo de observação; e uma avaliação do programa pela 
participante. Uma análise de modelos mistos para medidas repetidas indicou efeito positivo no escore total de BdI e SdQ, bem como menores 
escores em Problemas de comportamento e Hiperatividade nas medidas avaliadas das mães do grupo experimental, comparando-se pré-teste/
pós-teste. Os dados observacionais também indicaram melhora significativa na interação positiva das mães do grupo experimental no pós-teste 
em comparação com o grupo controle. Entretanto, não foram observados resultados significativos nas medidas observacionais das crianças. 
Limitações do estudo envolveram a determinação de uma amostra restrita, entre outras. Implicações para futuras pesquisas são sugeridas.

MULhERES ENCARCERADAS QUE CONVIVEM COM SEUS fILhOS NO REGIME SEMIABERTO

GABRIELA ISABEL REYES ORMEnO1, JUnQUIA, J. M.2

1 UNivErSidadE FEdEral do ParaNá, 2 PrEFEitUra dE jUqUia

Crianças com autismo podem apresentar dificuldade de aquisição de discriminações auditivo-visuais. A inclusão de consequências específicas 
A população encarcerada feminina vem aumentando de forma alarmante, tanto em  nvel mundial quanto nacional´. no entanto, a mulher 
encarcerada brasileira representa  a quinta população no ranking mundial, com 37.780, das mais de 700.00 mil mulheres encarceradas. Entre 
as principais características apresentadas, quase 70% delas é mãe.  desta forma, o presente estudo buscou conhecer e compreender, sob a 
ótica da mãe encarcerada, quais são os aspectos relevantes no desenvolvimento da criança no ambiente prisional incluindo o nascimento e a 
permanência da criança neste recinto. Participaram deste estudo três mães encarceradas com filhos que estão ou ficaram sob seus cuidados. 
A média de idades das mães foi de 23,3 anos, todas as participantes cumprem condena por tráfico de drogas no Centro de Regime Semiaberto 
Feminino de Curitiba. Utilizou-se como instrumento da pesquisa uma entrevista semi-estruturada contendo informações sociodemográficas das 
encarceradas, concepção de maternidade entre outros tópicos, tendo uma duração aproximada de duas horas. O método empregado foi estu-
do de caso e os dados apontaram que as participantes têm uma relação positiva de vínculo mãe-bebê, acreditando na importância do cuidado 
materno como essencial nesta fase de desenvolvimento. Já na parte negativa, apontam que as normas de restrições do presídio causam prejuízo 
no desenvolvimento da criança.

ALIENAÇÃO PARENTAL E SUA INTERfACE COM O ABUSO SEXUAL INfANTIL: AS CONCEPÇÕES DOS PSICÓLOGOS BRASILEIROS EM CASOS 
SIMULADOS

SHEILA MARIA PRAdO SOMA1, LUCIA CAVALCAnTE dE ALBUQUERQUE WILLIAMS

1 UNivErSidadE FEdEral dE São CarloS

A Alienação Parenta (AP) ainda é um tópico pouco pesquisado no Brasil, apesar de termos uma lei sobre o tema, baseada em um constructo 
ainda controverso do ponto de vista científico. Dessa forma, o presente estudo tem como objetivo conhecer o que os psicólogos brasileiros 
sabem sobre a AP e como atuam diante desses casos, principalmente quando há alegações abuso sexual. A coleta de dados se deu por meio de 
uma survey online denominada  “O status científico e legal da Alienação Parental”, composta por 87 questões de múltipla escolha e 3 vinhetas 
de estudos de caso sobre o tema. Participaram do estudo 137 psicólogos. Os resultados apontam que os profissionais rejeitaram a hipótese de 
AP independe do sexo do alienante na vinheta 1, onde havia a probabilidade de que os filhos estivessem rejeitando o genitor que não detinha a 
guarda pelo comportamento do mesmo e não por sofrerem influência. No cenário 2, em que havia a influência injustificada de um dos genitores 
com a finalidade de afastar os filhos do genitor que não detinha a guarda, os participantes concordam com a hipótese de AP independente do 
sexo do alienante. Para o cenário 3, onde havia a hipótese da criança ter sofrido abuso sexual pelo genitor que detinha a guarda, os participantes 
rejeitaram a hipótese de AP quando o alienante era do sexo feminino, e quando era do sexo masculino, ficaram divididos e inseguros com suas 
respostas, evidenciando maior dificuldade em avaliar casos onde há interface entre abuso sexual e AP.

Palavras chave: Alienação Parental; Psicologia Forense; Prática profissional
Trabalho de Doutorado (D). A pesquisa conta com o apoio financeiro da FAPESP (Processo 2014/09582-5 e do CNPq Processo nº445199/2015-6).
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TíTULO GERAL: NEGRITUDE E ANÁLISE DO COMPORTAMENTO: PRODUÇÃO ACADÊMICA, RELEVâNCIA SOCIAL E CIENTífICA E CAMINhOS 
PARA SEU ESTUDO

COORDENADORA: TÁHCITA MEdRAdO MIzAEL1

1 UNivErSidadE FEdEral dE São CarloS

Resumo Geral  

Essa sessão coordenada se propõe a analisar a relação da análise do comportamento com questões raciais, de modo a elencar a produção a 
respeito do tema, justificativas para o estudo dessa temática e interpretações do preconceito racial a partir de diferentes formas de análise. A 
primeira apresentação consiste em uma revisão da literatura em análise do comportamento sobre o preconceito e vieses raciais, possibilitando 
verificar o que já foi pesquisado e quais lacunas podem ser abordadas nas pesquisas futuras. Na segunda apresentação, justificativas 
sobre a relevância social e científica deste tema são apresentadas e relacionadas com dados estatísticos a respeito das disparidades sociais 
entre negros e não-negros e, por fim, são propostas três maneiras de interpretar o preconceito racial: a partir da definição skinneriana de 
comportamento verbal, do paradigma de equivalência de estímulos e da teoria das molduras relacionais. Essa sessão coordenada contribuirá 
com o desenvolvimento da área a partir de uma leitura crítica acerca do que foi produzido sobre negritude na análise do comportamento. Isso 
possibilitará evidenciar as possíveis contribuições e, principalmente, as lacunas da área, fornecendo subsídios que poderão ser utilizados em 
investigações futuras, inclusive em aplicações cujos objetivos sejam de diminuir vieses/preconceitos raciais e, consequentemente, colaborar na 
construção de uma sociedade mais igualitária. 

Palavras-Chave: negritude, preconceito racial, raça, análise do comportamento.

REVISÃO DA LITERATURA ANALíTICO-COMPORTAMENTAL SOBRE NEGRITUDE

ARIAnE RICO GOMES1

1 UNivErSidadE FEdEral dE São CarloS

Este estudo teve como objetivo catalogar a literatura existente nos principais periódicos de Análise do Comportamento sobre a temática da ne-
gritude. O critério de inclusão foi que os artigos tivessem como tema o preconceito ou viés racial, envolvendo particularmente pessoas negras. A 
busca foi feita em 12 periódicos de Análise do Comportamento: Revista Perspectivas em Análise do Comportamento, Revista Brasileira de Terapia 
Comportamental e Cognitiva (RBTCC), Revista Brasileira de Análise do Comportamento (REBAC), Acta Comportamentalia, Behavior and Social 
Issues, Behavior Analysis: Research and Practice, Journal of the Experimental Analysis of Behavior (JEAB), Journal of Applied Behavior Analysis 
(JABA), The Behavior Analyst, The Analysis of Verbal Behavior, The Psychological Record e Journal of Contextual Behavioral Science. As palavras 
utilizadas na busca foram: racismo/racism, preconceito racial/ racial prejudice, racial, negritude, prejudice, black/ negro, discriminação racial, 

ALIENAÇÃO PARENTAL E VIéS DE GÊNERO

VIVIAnE dUTRA GAMA1, MARInA SOUTO LOPES BEzERRA dE CASTRO1, THALITA nICOLAU FREIRE1, LUCIA CAVALCAnTE dE ALBUQUERQUE 
WILLIAMS1

1 UNivErSidadE FEdEral dE São CarloS 

Alienação Parental (AP) envolve constelações de comportamentos emitidos por um dos genitores (alienador) em situação de litígio no sentido de 
difamar o outro (alvo) e causar uma perturbação na convivência deste com os filhos. O termo começou a ganhar popularidade no sistema judicial 
brasileiro a partir da aprovação da chamada Lei de Alienação Parental e possui implicações importantes nos casos e que há denúncias simul-
tâneas de abuso sexual infantil. O estudo aqui descrito consistiu na análise documental de 77 laudos produzidos em uma comarca do interior 
de São Paulo avaliando: quem eram as partes apontadas como alienadas e alienadoras; gênero da parte alienadora; presença de acusações de 
abuso sexual e conclusão do laudo com ênfase em falsas acusações de AP. Os resultados obtidos mostraram que em 68% dos casos as acusações 
foram direcionadas à mãe, entretanto apenas 49% destas acusações foram confirmadas pelos estudos técnicos realizados. Já quando o pai era 
apontado como alienador, as denúncias foram confirmadas em 75% dos casos. Nos casos em que havia acusações simultâneas de abuso sexual 
(N=10), 62% das denúncias foram confirmadas após avaliação técnica. Ou seja, nestes casos o agressor utilizava acusações de AP como parte de 
sua defesa. Os resultados obtidos sugerem um viés de gênero no que concerne a denúncias de alienação parental onde comportamentos prote-
tivos da mãe podem ser punidos caso não haja uma avaliação cautelosa por parte da justiça, especialmente nos casos que envolvem denúncias 
de abuso sexual. 
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intervenção/ intervention. nenhum artigo foi encontrado na literatura brasileira e nove artigos foram encontrados em periódicos internacionais, 
sendo que a maioria desses estudos utilizou o Implicit Relational Assessment Procedure (IRAP) com estímulos referentes a pessoas brancas e 
negras, com o intuito de verificar vieses raciais. A falta de estudos sobre preconceito racial na literatura brasileira, bem como o baixo número de 
artigos encontrados na literatura internacional demonstram a importância do debate e da realização de mais estudos científicos sobre o racismo 
e temas relacionados, sob uma perspectiva analítico-comportamental, tendo em vista que os resultados dos estudos encontrados apontam que 
comportamentos considerados racistas são aprendidos e, desse modo, podem ser revertidos. 

Palavras-chave: racismo, preconceito racial, análise do comportamento, revisão. 

NEGRITUDE E ANÁLISE DO COMPORTAMENTO: NEGLIGENCIAS CIENTIfICAS E SOCIAIS

GABRIELA JHEnIFFER TEIXEIRA SILVA1

1 UNivErSidadE FEdEral dE São CarloS

Apesar de mais de 50% da população ser composta por negros, a produção acadêmica sobre o tema negritude em língua portuguesa é (prati-
camente) ausente. Nesse sentido, o objetivo deste trabalho foi justificar o porquê esta é uma variável significativa para estudos da análise do 
comportamento. Inicialmente investigou-se informações sobre a população brasileira para verificar o panorama atual no que se refere a pessoas 
negras. Foram encontrados dados que demonstram a disparidade entre pessoas negras e não-negras: menos de 20% dos graduandos são 
negros, 67,1% da população carcerária é negra, no mercado de trabalho negros recebem salários até 57% menores, e estes são apenas alguns 
dos muitos números encontrados. Ao buscarmos pesquisas em outras áreas encontraremos algumas discussões sobre o tema apontando como 
justificativa para esta desigualdade a construção sócio-histórica do país, desde a época da escravatura que resultaram na discriminação racial 
que hoje se expressa de inúmeras formas: diversos tipos de violência, segregação, epistemicídio e genocídio. Pesquisadores como Botomé afir-
mam que para que a análise do comportamento consiga trabalhar no auxílio das demandas sociais, é necessário que nós, enquanto produtores 
de conhecimento, estejamos dispostos a nos envolver com estas demandas para contribuir com as mudanças necessárias – interferindo, assim, 
na organização e administração social de contingências que mantêm estes comportamentos. Reconhecer a urgência desta investigação é crucial 
para o avanço da compreensão da importância do fator racial como uma variável a ser considerada e assim, contribuir na construção de uma 
sociedade mais igualitária, onde características raciais venham a se mostrar socialmente irrelevantes.

Palavras-chave: raça, análise do comportamento, negritude.  

CONTRIBUIÇÕES DA ANÁLISE DO COMPORTAMENTO PARA O ESTUDO DO PRECONCEITO RACIAL

TÁHCITA MEdRAdO MIzAEL1 E JULIO CÉSAR dE ROSE1

1 UNivErSidadE FEdEral dE São CarloS

A análise do comportamento foi apontada por autores como Skinner e Holland como uma área com grande poder, em termos de contribuições 
científicas, em questões sociais como o racismo, o sexismo e a má distribuição de renda na população. Entretanto, o número de publicações que 
se ocupou destes temas e de outras questões sociais ainda é bastante reduzido, o que evidencia uma lacuna na área. desse modo, o presente 
trabalho propõe sumarizar modelos teóricos e achados experimentais sobre o preconceito ou viés racial, apontando também novas áreas que 
podem ser investigadas. Interpretações do preconceito racial a partir da definição skinneriana de comportamento verbal, do paradigma de 
equivalência de estímulos e da teoria das molduras relacionais, com destaque para os fenômenos da transferência e transformação de funções 
são abordadas como linhas de pesquisa que se mostram viáveis e férteis para o estudo e, inclusive, para uma possível intervenção futura com 
o intuito de diminuir os efeitos negativos do preconceito racial. Análises do preconceito racial em termos de macro e metacontingências são 
exemplos de áreas ainda inexploradas. 

Palavras-Chave: preconceito racial, comportamento verbal, paradigma de equivalência de estímulos, teoria das molduras relacionais, RFT. 
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TíTULO GERAL: APRENDIZAGEM DE REPERTÓRIO SIMBÓLICO EM CRIANÇAS COM DESENVOLVIMENTO TíPICO E ATíPICO

COORDENADORA: HIndIRA nAOMI KAWASAKI1

1 UNivErSidadE FEdEral dE São CarloS

Resumo Geral  

Compreender os códigos convencionados socialmente é importante para diversas tarefas do cotidiano. Pessoas com déficits na aprendizagem 
de relações arbitrárias apresentam, consequentemente, dificuldades em estabelecer repertórios simbólicos, implicando maior dependência 
de seus familiares ou cuidadores. Um meio de intervir nesse problema é criar condições especiais para o ensino dessas relações e identificar 
comportamentos-intermediários que possibilitem o desenvolvimento de repertório mais complexo e sofisticado. A presente proposta consiste 
na apresentação de cinco trabalhos oriundos de quatro universidades do Estado de São Paulo e tratam do tema aprendizagem de repertório 
simbólico sob diferentes condições e com diferentes públicos. Os estudos buscaram investigar procedimentos e condições que sejam 
necessárias e suficientes para o estabelecimento de relações arbitrárias em crianças pequenas com desenvolvimento típico e com autismo e a 
aprendizagem de comportamentos de leitura e escrita em crianças pré-escolares, com deficiência em idade escolar e em crianças com problemas 
de comportamento. Considerando a relação entre repertório básico de relações arbitrárias e comportamentos complexos de ler e escrever com 
compreensão, o estudo de diferentes arranjos de contingências para propor o desenvolvimento de repertório simbólico em diferentes graus de 
complexidade contribuem para a ampliação do conhecimento acerca de estratégias que podem ser criadas para promover essas aprendizagens. 
Além disso, identificar condições de ensino mais eficazes para aprendizagem de habilidades acadêmicas é importante para auxiliar profissionais 
envolvidos com população com deficiência, dificuldades de aprendizagem e crianças com problemas de comportamentos, criando contingência 
para intervir nesses problemas e promover condições para uma vida mais autônoma e independente. 

Palavras-chave: Aprendizagem de relações arbitrárias, Leitura e escrita, Comportamento verbal, Crianças

APRENDIZAGEM DE RELAÇÕES ARBITRÁRIAS: fADING E TENTATIVA-E-ERRO COM CRIANÇAS DE 5 E 6 ANOS DE IDADE

HIndIRA nAOMI KAWASAKI1, MAYARA dA SILVA FERREIRA1, FELIPE SAnTAnA dE ROSE1, LETíCIA FERnAndA dA SILVA1, LídIA MARIA MARSOn 
POSTALLI1, dEISY dAS GRAçAS dE SOUzA1, WILLIAM J. MCILVAnE2

1 UNivErSidadE FEdEral dE São CarloS, 2 UNivErSity oS MaSSaChUSSEttS MEdiCal

Estudos acerca do ensino de relações arbitrárias empregando procedimento Fading em crianças pequenas com desenvolvimento típico indicam 
que as mesmas necessitam de quantidade maior de sessões e de blocos de ensino que o programado e cometem muitos erros. As dificuldades 
apresentadas pelas crianças sugerem que uma das variáveis que influenciaria nesse tipo de desempenho seria a idade. Para verificar tal hipótese, 
o objetivo da primeira etapa desse estudo foi replicar o mesmo procedimento, porém em crianças mais velhas. Participaram oito crianças com 
desenvolvimento típico entre cinco e seis anos de idade de uma escola de Educação Infantil pública. O ensino foi realizado utilizando o programa 
MTS III e foram empregados quatro conjuntos de três pares de estímulos, compostos por uma figura e uma letra. Os resultados da primeira etapa 
possibilitou verificar que seis das oito crianças aprenderam todos os conjuntos, uma criança aprendeu dois e uma não demonstrou aprendiza-
gem. Esses resultados sugeriram questionamentos: essas aprendizagens seriam em função da idade ou do procedimento empregado? O objetivo 
da segunda etapa, portanto, foi ensinar relações arbitrárias via procedimento tentativa-e-erro. Participaram sete das oito crianças da primeira eta-
pa e foram empregados três pares de estímulos compostos por uma figura e uma letra. O pós-teste foi realizado após os participantes atingirem 
o critério de aprendizagem. Cinco crianças demonstraram aprendizagem e duas não, o que possibilita inferir que crianças de cinco e seis anos de 
idade apresentam repertório suficiente para estabelecer relações arbitrárias via procedimento Fading ou tentativa-e-erro.

Palavras-chave: Fading; Tentativa-e-erro; relações arbitrárias, matching-to-sample, crianças pré-escolares.
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RESTRIÇÃO DE RESPOSTA NO PROCEDIMENTO GO/NO-GO COM ESTíMULOS COMPOSTOS EM CRIANÇAS COM AUTISMO

RAFAEL AUGUSTO SILVA1, PAULA dEBERT1

1 UNivErSidadE dE São PaUlo

O procedimento Go/no-go com estímulos compostos é uma alternativa viável ao matching-to-sample para produzir relações condicionais e 
emergentes em adultos com desenvolvimento típico. O objetivo do estudo de Augusto-Silva & debert (submetido) foi avaliar a efetividade deste 
procedimento com crianças com autismo. Em um delineamento experimental de linha de base múltipla, duas crianças diagnosticadas com autis-
mo realizaram treinos de relações arbitrárias AB/BC e testes BA/CB e AC/CA com o procedimento Go/no-go com estímulos compostos. Ambos os 
participantes aprenderam as relações condicionais e apresentaram a emergência de relações simétricas. Os resultados negativos na emergência 
de relações transitivas foram atribuídos aos procedimentos de teste. 

Palavras-chave: Autismo, Equivalência, Estímulos compostos, Go/no-go, restrição de resposta

ENSINO DE PALAVRAS PARA CRIANÇAS PRé-ESCOLARES POR PAREAMENTO AUDITIVO-VISUAL E LEITURA DE hISTÓRIAS

LETíCIA MELO dE PAULO1, AndRÉIA SCHMIdT1

1 UNivErSidadE dE São PaUlo, CaMPUS riBEirão PrEto

A leitura compartilhada de histórias tem sido referida na literatura como uma forma eficaz de ensino de novas palavras para crianças. Porém, 
é necessário ainda determinar as variáveis que facilitam tal aprendizagem e se é tão eficiente para este ensino quanto métodos diretos, como 
o pareamento auditivo-visual. O objetivo dessa pesquisa foi comparar a aprendizagem de relações entre pseudopalavras e figuras de objetos 
indefinidos por crianças pré-escolares, em três condições. Foram realizados dois estudos, cada um com 18 crianças entre 4 e 5 anos de idade, 
que foram divididas em grupos de acordo com a condição. na Condição 1, uma estória não comercial foi lida por duas vezes consecutivas. na 
Condição 2 a estória foi lida uma vez e solicitou-se ao participante a emissão de um comportamento ecoico para cada pseudopalavra apresen-
tada durante a leitura. Na Condição 3, foi realizado o pareamento auditivo-visual de pseudopalavras e figuras, além de solicitação de emissão 
de ecoico. no Estudo 1 foram apresentadas quatro novas relações e no Estudo 2, duas. Logo após a apresentação da condição e uma semana 
depois, eram realizadas sondas de exclusão, emparelhamento ao modelo, nomeação/descrição da função e generalização. não foram encontra-
das diferenças entre as três condições experimentais, mas no segundo estudo as crianças demonstraram porcentagens de acertos maiores em 
todas as sondagens. Os desempenhos nas sondas de generalização e nomeação foram menos acurados que nas demais sondas. discutem-se os 
resultados em termos de controle de estímulos.

Palavras-chave: Aprendizagem de relações auditivo-visuais; Leitura compartilhada de estórias; Pareamento auditivo-visual  

LEITURA E DITADO DE RECOMBINAÇÕES SILÁBICAS EM CRIANÇAS COM NECESSIDADES EDUCACIONAIS ESPECIAIS 

LETíCIA REGInA FAVA MEnzORI1, AnA CLAUdIA MOREIRA ALMEIdA-VERdU1

1 UNivErSidadE EStadUal PaUliSta, CaMPUS BaUrU

Baseando-se no paradigma de relações de equivalência de estímulos, juntamente com a proposta metodológica e aplicada de estudos subse-
quentes, foi criado o programa de ensino Aprendendo a Ler e a Escrever em Pequenos Passos® (ALEPP), cuja finalidade é estabelecer repertório 
elementar de leitura e de escrita. Os objetivos dessa pesquisa foram monitorar a aprendizagem de leitura e ditado em aprendizes com necessi-
dades educacionais especiais e avaliar o efeito do ensino da relação entre palavras ditadas e impressas sobre o desempenho em leitura e ditado 
nas tarefas de generalização. Foram analisados os registros de nove crianças, com idades entre sete e 11 anos, com diferentes diagnósticos 
(distúrbios da comunicação e deficiência intelectual), matriculadas no Ensino Fundamental I e que frequentavam o Serviço de Apoio Pedagógico 
Especializado. no dLE (diagnóstico de Leitura e Escrita), as porcentagens de acertos nas tarefas de leitura e escrita variaram entre 0% e 13%; nas 
tarefas de generalização de leitura e escrita as porcentagens oscilaram entre 15% - 70% (leitura) e 15% - 80% (escrita). As sessões foram realizadas 
na sala de informática da escola equipada com computadores e fones de ouvido. Os resultados foram avaliados de acordo com a porcentagem 
de acertos no dLE e nas tarefas de generalização das Unidades de Ensino. Os resultados estavam em consonância com a literatura estudada e 
com a efetividade já demonstrada do ALEPP em distintas demandas. Os dados de generalização mostraram recombinações silábicas de outras 
palavras diretamente ensinadas no decorrer das Unidades de ensino.

Palavras chave: Leitura, Escrita, Aprendizagem
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TíTULO GERAL: “RESULTADOS DAS PESQUISAS DE PROCESSO EM PSICOTERAPIA ANALíTICA fUNCIONAL (fAP) REALIZADAS NO 
LABORATÓRIO DE TERAPIA COMPORTAMENTAL – USP”  

COORDENADORA: CLAUdIA KAMI BASTOS OSHIRO1

1 UNivErSidadE dE São PaUlo

Resumo Geral  

A Psicoterapia Analítica Funcional (FAP) é uma terapia comportamental que utiliza a relação estabelecida entre terapeuta e cliente para promover 
mudanças terapêuticas, tendo sido hipotetizado o responder contingente do terapeuta – reforçamento positivo natural – aos comportamentos 
clinicamente relevantes (CCRs) como seu mecanismo de mudança clínico. Pesquisas de processo-resultado em FAP tiveram como objetivos ava-
liar empiricamente o efeito da terapia sobre os CCRs e isolar o mecanismo de mudança pressuposto. A metodologia consistiu na gravação de 
sessões de psicoterapia em áudio e/ ou vídeo, transcrição e categorização com sistemas de categorias previamente organizados. Após o primeiro 
delineamento experimental de reversão (ABAB) pode-se afirmar com maior exatidão que o efeito da terapia sobre o repertório dos clientes 
consistia na diminuição de comportamentos-problema (CCRs1), aumento de comportamentos de melhora (CCRs2) e aumento de verbalizações 
sobre as variáveis controladoras do próprio comportamento (CCRs3), porém novas questões metodológicas foram levantadas a respeito da 
generalidade dos dados, generalização extrassessão, viés do experimentador, o papel das regras terapêuticas, a aplicação da FAP em diferentes 
contextos e populações, entre outras. O objetivo do presente trabalho é apresentar os dados mais recentes das pesquisas de processo-resultado 
realizadas no Laboratório de Terapia Comportamental da Universidade de São Paulo, tendo como perguntas de pesquisa o papel da evocação 
(Regra2) como mecanismo de mudança clínico e o manejo da FAP com clientes vítimas de abuso sexual infantil e dependência de substâncias.
 

Palavras-chave: Psicoterapia Analítica Funcional; pesquisa de processo-resultado; mecanismos de mudança clínicos; categorização; regras te-
rapêuticas

ENSINO SISTEMÁTICO DE LEITURA E ESCRITA PARA CRIANÇAS COM COMPORTAMENTOS EXTERNALIZANTES: UMA PROPOSTA 
INfORMATIZADA

PRISCILA MEIRELES GUIdUGLI1, AnA CLAUdIA MOREIRA ALMEIdA-VERdU1

1 UNivErSidadE EStadUal PaUliSta, CaMPUS BaUrU

Problemas de comportamento externalizantes são frequentemente concorrentes à aprendizagem de tarefas acadêmicas. Este trabalho verificou 
se um programa sistemático e informatizado de ensino de leitura e escrita aumentaria a frequência de acertos em tarefas acadêmicas sem, con-
tudo, intervir, diretamente sobre os problemas de comportamento. Três meninos de uma escola pública, entre 9 e 10 anos, avaliados como casos 
clínicos pelos instrumentos TRF (Teacher Report Form) e CBCL  (Child Behavior Checklist) para problemas de comportamento externalizantes e 
ainda não alfabetizados, foram expostos às rotinas de ensino de leitura e escrita de palavras sem dificuldades ortográficas, pelo software ALEPP 
“Aprendendo a ler e escrever em pequenos passos”. Os resultados mostraram a aquisição de leitura e escrita, com mais de 80% de acertos, níveis 
altos se comparados com a linha de base. Além de redução significativa de problemas de comportamentos externalizantes para o participante 
que concluiu todas as unidades de ensino do software. Futuras pesquisas devem verificar a replicabilidade desses resultados com uma amostra 
maior e verificar se a aquisição de repertórios acadêmicos afetaria a frequência de comportamentos externalizantes, bem como considerar as 
habilidades do professor de reforçar os repertórios acadêmicos em detrimento dos problemas de comportamento apresentados pelos alunos 
em sala de aula enquanto variável independente.

Palavras chave: Ensino Informatizado, Aprendizagem Acadêmica, Problemas de Comportamento
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“A fAP NO TRATAMENTO DE UMA CRIANÇA VíTIMA DE ABUSO SEXUAL: UM ESTUDO DE CASO”

FERnAndA RESEndE MOREIRA1, CLAUdIA KAMI BASTOS OSHIRO1

1 UNivErSidadE dE São PaUlo

O abuso sexual infantil (ASI) frequentemente produz prejuízos para as relações sociais da criança. Levanta-se a hipótese de que a Psicoterapia 
Analítica Funcional (FAP) seria eficaz no tratamento de problemas de relacionamento interpessoal, por enfocar a instalação de repertório de 
intimidade, modelado na relação terapêutica, resultando em sentimento de conexão social e reduzindo as chances de punição. Espera-se que os 
prejuízos na maneira da criança se relacionar sejam reduzidos e formas mais sustentáveis de se relacionar sejam aprendidas. A pesquisa objetiva 
verificar os efeitos da FAP no tratamento de uma criança de 11 anos vítima de ASI, por meio da mensuração de comportamentos clinicamente 
relevantes (CCRs) e comportamentos-alvo extrassessão, em delineamento de caso único de reversão. A Fase A é composta por Terapia analítico-
-comportamental e a Fase B pela introdução da FAP. Ambas as fases serão repetidas. Serão utilizados os instrumentos: Functional Analytic 
Psychotherapy Rating Scale (FAPRS), Child Behavior Checklist (CBCL), Pediatric Quality of Life Inventory (PedsQL) e Escala de Atribuições e Percep-
ções de Crianças (CAPS). A pesquisadora já implementou as primeiras Fases A e B obtendo a reversão dos dados na análise visual do gráfico da 
frequência dos CCRs, havendo declínio dos CCRs1 e aumento dos CCRs2 após a inserção da FAP. O CBCL apontou para mudanças importantes 
com a troca de fases. Já os instrumentos PedsQL e CAPS demonstraram alguns resultados inconsistentes com a hipótese de melhora, discutidos 
de acordo com a conceituação do caso clínico. Os resultados ainda são insuficientes para descrever uma correlação forte entre FAP e a melhora 
de comportamentos específicos da criança, porém apontam para discussões teórico metodológicas importantes com relação ao delineamento 
experimental, instrumentos utilizados e aplicação da FAP com crianças.

“A fAP COMO fERRAMENTA DE SUPERAÇÃO DO TRANSTORNO POR USO DE SUBSTâNCIAS”

ALAn SOUzA ARAnHA1, CLAUdIA KAMI BASTOS OSHIRO1

1 UNivErSidadE dE São PaUlo

A Psicoterapia Analítica Funcional (FAP) utiliza a relação terapêutica para modelar repertórios mais efetivos em seus clientes. Quando depen-
dentes de substâncias exibem comportamentos-problema em sessão que tenham relação ao abuso de drogas, o terapeuta pode responder 
contingente a esses comportamentos e espera-se que os ganhos terapêuticos se generalizem para fora da sessão, aumentando a disponibilidade 
de reforçadores no ambiente extrassessão e diminuindo a probabilidade de recaídas. O objetivo do presente estudo foi avaliar os efeitos da FAP 
sobre comportamentos clinicamente relevantes (CCRs), sintomas psiquiátricos e abuso de substâncias. dois participantes com diagnóstico de 
TUS foram atendidos em um delineamento A/A+B, onde na etapa A foram utilizadas estratégias da Terapia Analítico-Comportamental e na etapa 
B foi adicionado a FAP. Os CCRs foram registrados com o instrumento Functional Analytic Psychotherapy Rating Scale (FAPRS), os sintomas psiqui-
átricos com o Outcome Questionnaire 45.2 e a frequência de uso de drogas com o Timeline Followback. A manutenção dos ganhos terapêuticos 
foi registrada em uma sessão de acompanhamento após três meses encerrado o procedimento. Os resultados obtidos indicaram a diminuição 
nos comportamentos-problema e aumento de comportamentos de melhora com a introdução da FAP, porém apenas o cliente que recebeu mais 
sessões de psicoterapia manteve os progressos terapêuticos na sessão de acompanhamento. Os dados quantitativos sugeriram melhora no 
abuso de substâncias para os dois participantes. Concluiu-se que a FAP produziu alterações terapêuticas para ambos os clientes e levantou-se a 
hipótese que o volume de intervenções se relacionou com a manutenção dos ganhos terapêuticos em três meses.

“O AUMENTO DE COMPORTAMENTOS DE MELhORA DOS CLIENTES COMO EfEITO DA EVOCAÇÃO PELO TERAPEUTA fAP”

JOAnA FIGUEIREdO VARTAnIAn1, CLAUdIA KAMI BASTOS OSHIRO1

1 UNivErSidadE dE São PaUlo

A proposta da evocação na FAP, expressa pela Regra 2, é a de que o terapeuta evoque de forma direta os comportamentos dos clientes alvo de 
intervenção. Pesquisas experimentais da área constataram o imediato aumento de comportamentos de melhora a partir da inserção da FAP no 
tratamento com os clientes e levantaram, ainda, indícios de que tal aumento teria relação com processos evocativos em sessão. Sendo assim, 
o objetivo do presente estudo foi o identificar quais os efeitos da evocação direta (variável independente) pelo terapeuta na FAP sobre os CCRs 
(variáveis dependentes) dos clientes em sessão, sendo conduzido delineamento experimental de caso único de reversão, com arranjo A-B1-BC1-
B2-BC2 para uma cliente e com controle da inserção da evocação (arranjo A-BC1-B1-BC2-B2) para outro cliente. A fase A foi correspondente à 
linha de base, com realização de análise de contingências externas, as fases B corresponderam à condução de FAP sem evocação direta e as fases 
BC, à FAP com evocação direta. As sessões foram categorizadas com o Functional analytic Psychotherapy rating Scale (FAPRS) e, como resultado, 
registrou-se o abrupto aumento de comportamento de melhora (CCR2s) e diminuição de problemas (CCR1s) quando a evocação direta foi inse-
rida, a diminuição de CCR2 e aumento de CCR1 quando a mesma foi retirada, bem como a replicação dessas duas fases e de seus efeitos sobre 
os comportamentos dos dois clientes. Assim, com ambos os clientes registrou-se alta porcentagem de CCR1 na linha de base e também maior 
porcentagem de CCR1 do que de CCR2 nas fases FAP em que a evocação não foi realizada, mesmo com a condução das demais regras da FAP. 
de forma imediata, os comportamentos de melhora passaram a ocorrer mais do que os comportamentos problema a partir da inserção da evo-
cação. Com a manipulação da variável independente e o controle experimental do presente estudo, pode-se concluir que a variável manipulada, 
qual seja, a evocação direta, produziu impacto sobre o aumento de CCR2 em sessão.
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TíTULO GERAL: ANÁLISE COMPORTAMENTAL DA CULTURA: QUESTÕES EPISTEMOLÓGICAS, éTICAS E POLíTICAS

COORDENADORA:: CAMILA MUCHOn dE MELO1

1 UNivErSidadE EStadUal dE loNdriNa

Resumo Geral
A Análise do Comportamento, fundamentada no Comportamentalismo Radical de B. F. Skinner, tem apresentado esforços para explicar o com-
portamento humano especialmente nos seus aspectos que são produtos de ambientes sociais ou de culturas. A compreensão da evolução das 
culturas, as questões éticas e políticas envolvidas no estabelecimento de práticas culturais têm sido objetos de estudos desse campo do conhe-
cimento. nesse cenário, esta sessão coordenada apresentará quatro trabalhos sobre aspectos epistemológicos, éticos e políticos derivados de 
uma Análise Comportamental da Cultura. O primeiro estudo apresenta o paradigma evolucionista como base para uma Análise Comportamental 
da Cultura, especialmente por meio do exame de textos de darwin, Mayr e Skinner. O segundo discute as possíveis implicações de um critério 
ético, fundamentando nos bens secundários, para a análise e materialidade do valor da “sobrevivência das culturas” em Skinner. O terceiro ana-
lisa as implicações políticas dessa prescrição ética skinneriana e sugere possíveis caminhos alternativos, uma vez que o bem das culturas não 
ajudaria a solução de conflitos cotidianos. Por fim, o quarto estudo apresenta uma possível caracterização da instituição manicomial enquanto 
agência controladora, a partir da teoria skinneriana, enfatizando como os aspectos éticos e políticos podem ser aplicados a problemas sociais 
dessa natureza. Todos os trabalhos são estudos sistemáticos de ordem teórica-conceitual com o objetivo de proporcionar esclarecimentos e 
interpretações baseadas em obras/textos fundamentais dos autores pesquisados. 

Palavras chave: Comportamentalismo Radical, Ética, Política, Sobrevivência das Culturas.

O PARADIGMA EVOLUCIONISTA COMO NORTE PARA UMA ANÁLISE COMPORTAMENTAL DA CULTURA

ALLAn PATRICK dE SOUzA dOMInGOS1, CAMILA MUCHOn dE MELO1

1 UNivErSidadE EStadUal dE loNdriNa

O paradigma evolucionista pode ser divido, segundo Mayr, em cinco teorias interdependentes: teoria da evolução, do gradualismo, da descen-
dência comum, da multiplicação das espécies e da seleção natural. Foi apenas nessa última que Skinner se baseou para desenvolver a teoria 
da seleção pelas consequências estendendo suas aplicações também ao estudo da cultura. A partir da relação entre o Behaviorismo Radical 
e o Evolucionismo, o paradigma evolucionista foi analisado enquanto base para uma Análise Comportamental da Cultura. O método utilizado 
foi o da Análise Conceitual-estrutural com textos selecionados de Darwin e Skinner. Teses dos textos de ambos autores foram identificadas e 
relacionadas. A partir disso, as teorias do paradigma evolucionista foram analisadas relacionando-as com a cultura. O paradigma evolucionista 
apresentou-se passível de aplicação a um estudo comportamental da cultura. Ou seja, as práticas culturais podem ser pensadas, assim como 
nas espécies, estando em constante mudança e evoluindo de forma gradual, uma concepção de tradição pode ser adotada enquanto evolução 
de uma prática a partir de práticas anteriores e possíveis modelos para explicar o surgimento de novas culturas podem ser pensados a partir 
dos mecanismos de formação de novas espécies. Quanto a um “mecanismo” de evolução das culturas, as unidades de análise do operante/res-
pondente e da metacontingência são possíveis candidatas a explicar esse processo. Conclui-se que o paradigma evolucionista seria uma escolha 
lógica para o estudo da cultura dada sua afinidade prévia com o Behaviorismo Radical. Sugere-se uma aproximação entre o Behaviorismo Radical 
e a Filosofia da Biologia.

Palavras chave: Darwinismo, Filosofia da Biologia, Operante, Metacontingência

BENS SECUNDÁRIOS COMO SUBSíDIOS éTICOS PARA PRÁTICA DO ANALISTA DO COMPORTAMENTO.

MARIAnA BATISTA1, CAMILA MUCHOn dE MELO1

1 UNivErSidadE EStadUal dE loNdriNa

A defesa de Skinner pela sobrevivência das culturas como valor fundamental que, em última instância, parece referir-se à própria sobrevivência 
da humanidade, implicou em um sistema ético e um compromisso social. Entretanto, identifica-se na literatura posicionamentos que questionam 
a legitimidade e materialidade desse valor. Este estudo é uma pesquisa teórico-conceitual que objetivou apresentar possíveis implicações de um 
critério ético fundamentando nos bens secundários para a análise e materialidade do valor “sobrevivência das culturas”. Foi elaborado a partir da 
análise das categorias conceituais de textos skinnerianos que abordaram os descritores ética e valores. Identificou-se que uma das limitações da 
defesa do valor sobrevivência das culturas refere-se a dificuldade quanto à descrição de comportamentos que o analista do comportamento deve 
emitir a fim de atuar de acordo com uma ética skinneriana. A ausência de concretude desse valor possivelmente dificulta tanto (a) um consenso 
do que chama-se e espera-se por “sobrevivência das culturas”, provavelmente, com implicações diretas no que tange a sua adesão como norte 
ético, (b) quanto práticas que favoreçam a convergência entre o bem estar pessoal e o bem das culturas. Conclui-se que valores secundários apre-
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sentados por Skinner podem ser uma alternativa palpável para subsidiar diretrizes acerca de questões humanas. Apesar do caráter relativista 
da ética skinneriana, valores secundários parecem sinalizar objetivos éticos comuns, tais como princípios altruístas, cooperativos, de respeito à 
diversidade e de responsabilidade social, bem como apontam caminhos possíveis que incitem a consecução desses valores.

Palavras chave: ética, valores, bens secundários, Behaviorismo Radical

PRESCRIÇÕES CONTRA A PRESCRIÇÃO SkINNERIANA

dIEGO MAnSAnO FERnAndES1

1 UNivErSidadE EStadUal PaUliSta, CaMPUS BaUrU

Interessado em questões de cunho ético e político, B. F. Skinner tratou a Ética como um campo interessado nas consequências produzidas pelo 
comportamento. Ao comentar a “ética skinneriana”, a literatura aponta a “tensão subjacente” entre seu aspecto descritivo, ou a descrição de 
relações comportamentais e suas consequências (individuais e coletivas), e o prescritivo, que envolve a defesa não assumida da sobrevivência 
como valor a ser perseguido. Meus objetivos nessa comunicação são apresentar as implicações políticas da prescrição ética skinneriana da sobre-
vivência das culturas e sugerir possíveis caminhos alternativos. O conteúdo apresentado é produto de pesquisa teórico-conceitual que constitui 
meu trabalho de mestrado, elaborada a partir de exame sistemático da obra de Skinner entre os períodos de 1948 e 1989. Para artigos, foram 
lidos inicialmente os resumos, seguidos do artigo integral e destacados trechos relativos ao tema “sobrevivência das culturas”. Para livros, a busca 
pelas palavras chave “sobrevivência” e “cultura” levou à leitura integral de capítulos e, eventualmente, dos livros. Em linhas gerais, Skinner se po-
siciona constantemente a favor do bem coletivo. Assim, defende a adoção de práticas que promoveriam o bem da cultura, ou as que a ajudariam 
a resolver seus problemas e, por fim, sobreviver. Para Skinner, o bem da cultura é sua sobrevivência. A defesa dessa ética coletiva por parte do 
autor, ainda que alinhada com projetos políticos inclusivos, não nos ajuda muito em termos de conflitos cotidianos, tampouco sua prescrição da 
sobrevivência. Há indícios em sua obra de que escolheria a sobrevivência no lugar da democracia radical, como em Walden II, e se a prescrição 
abre espaço para a defesa de culturas radicalmente excludentes, como o patriarcado, o racismo institucional e o capitalismo, prescrições mais 
coerentes com a ética coletiva precisam ser buscadas. Argumento que éticas libertárias e radicalmente democráticas podem ocupar esse lugar. 

Palavras chave: sobrevivência das culturas, ética, comportamentalismo radical

CARACTERIZAÇÃO DOS MANICÔMIOS COMO AGÊNCIA DE CONTROLE.

FÁBIO HEnRIQUE SILVA dE SOUzA1, CAMILA MUCHOn dE MELO1

1 UNivErSidadE EStadUal dE loNdriNa

B. F. Skinner, ao comentar sobre comportamento social e cultura, menciona as agências controladoras como parte importante do contexto social. 
Para o autor, agências controladoras manipulam o comportamento dos indivíduos por meio de seu poder sobre variáveis relevantes para o gru-
po. A análise de uma agência controladora é possível por meio de alguns fatores levantados por Skinner: (1) a identificação de quais indivíduos 
compõem a agência; (2) como eles possuem o poder para manipular as variáveis que a agência emprega; (3) o efeito no controlado a partir da 
manipulação, (4) como ocorre a manutenção da prática de controle do comportamento. O objetivo deste estudo foi o de apresentar uma possível 
caracterização da instituição manicomial enquanto agência controladora, a partir da teoria skinneriana. Para isso, textos do psiquiatra Thomas 
Szasz serviram de base para a identificação do contexto histórico, social e ideológico na consolidação da Psiquiatria Institucional. A pesquisa 
foi de ordem teórico-conceitual realizada a partir da leitura e análise das categorias conceituais elucidadas dos capítulos de Science and human 
Behavior de Skinner e capítulos do livro a Fabricação da loucura de Szasz. A análise apresentada por Skinner mostrou-se útil para a caracterização 
do manicômio enquanto possível agência controladora. Identificaram-se algumas estratégias, como a rotulação e a exclusão dos doentes men-
tais, que eram empregadas pela Psiquiatria Institucional e como suas práticas eram legitimadas e mantidas pela própria agência e pelo grupo. 
Ressaltaram-se aspectos éticos trazidos por Szasz relativos ao papel dos manicômios na sociedade.

Palavras chave: Agência de controle, manicômio, Psiquiatria Institucional
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TíTULO GERAL: MODELOS DE TERAPIAS COMPORTAMENTAIS: DISCUSSÕES SOBRE SISTEMATIZAÇÃO E RELATO DE CASO CLíNICO

COORDENADORA: AMAndA RAñA FERREIRA1

1 UNivErSidadE dE São PaUlo

Resumo Geral 

A análise do comportamento clínica (ACC) diz respeito a um conjunto de estudos e práticas que compartilham dois núcleos comuns: o Behavioris-
mo Radical enquanto filosofia da ciência e a Análise do Comportamento enquanto teoria científica. Por outro lado, há também diversidades em 
torno da ACC. Atualmente a ACC integra modelos de terapias com denominações diferentes como, por exemplo, Terapia Analítica-Comportamen-
tal (TAC), Psicoterapia Analítica Funcional (FAP) e Terapia de Aceitação e Compromisso (ACT). Há discussões e divergências na área em torno das 
possíveis semelhanças e diferenças entre estes modelos e da necessidade de existirem denominações e/ou modalidades diferentes de terapias 
comportamentais. Se, por um lado, é defendido que alguns desses modelos carecem de sistematizações adequadas, como no caso da TAC,  por 
outro, desenvolvimentos do próprio modelo e empreendimentos terapêuticos são realizados assumindo este ou aquele modelo como guia de 
reflexões e intervenções. Esta sessão tem como objetivo levar adiante tais discussões focando três questões principais: sistematização da TAC, 
comparações entre TAC e FAP no âmbito da terapia infantil e integrações entre TAC, FAP e ACT em um relato de caso. 

UMA BREVE DISCUSSÃO SOBRE MODELOS DE TERAPIA COMPORTAMENTAL (TAC, fAP E ACT)  E RELATO DE CASO.

AMAndA RAñA FERREIRA1, CLAUdIA KAMI BASTOS OSHIRO1

1 UNivErSidadE dE São PaUlo

O objetivo deste trabalho é apresentar um caso clínico por meio do qual serão discutidas interações entre os modelos de terapias de terceira 
onda FAP e ACT (FACT). Estes modelos auxiliaram o terapeuta na compreensão do caso de três maneiras: a) como um guia para investigações a 
partir dos seus pressupostos teóricos e empíricos sobre o que constitui o sofrimento humano, b) enriquecendo a análise funcional sobre o caso 
e a formulação de objetivos terapêuticos e, c) fornecendo estratégias para intervenção terapêutica. M. é uma mulher de 30 anos (ao início da 
terapia), havia mudado de cidade para cursar residência médica universitária, filha mais velha entre três irmãos e com pais casados. M. procurou 
terapia porque o chefe havia terminado a relação amorosa/sexual que havia entre eles. A terapeuta identificou uma história de contingências de 
reforçamento e modelos de repertórios da mãe e avó descritos sob o rótulo “mulher forte”. Os repertórios alvo de intervenção foram esquivas de 
perder o controle com relação a contingências ambientais sociais/laborais e esquiva experiencial. Em sessão foram observados: autorregras que 
descreviam contingências de controle, descrições de repertórios de controle fora da sessão terapêutica e repertórios de esquiva na relação entre 
a cliente e o terapeuta (CRB1). Por meio de estratégias de intervenção baseadas na FACT a terapeuta buscou, por meio da relação terapêutica, 
promover repertórios de avanço (CRB2) como tolerância emocional, criação/manutenção de relações sociais íntimas e construção de repertórios 
valorosos. Alguns resultados nesta direção foram encontrados. Conclui-se que a reunião de elementos da FAP e ACT foram importantes para 
o desenvolvimento do processo terapêutico e tais modelos estão inseridos no que, no Brasil, se convencionou chamar de Terapia Analítico-
-comportamental(TAC).

TAC INfANTIL E fAP COM CRIANÇAS: ANÁLISE SOBRE AS DIfERENTES (OU NEM TANTO) PROPOSTAS DE INTERVENÇÃO.

FERnAndA RESEndE MOREIRA1, CLAUdIA KAMI BASTOS OSHIRO1

1 UNivErSidadE dE São PaUlo

A Terapia analítico-comportamental infantil (TACI) e a Psicoterapia Analítica Funcional (FAP) com crianças carregam elementos comuns já que 
são fruto de um mesmo berço filosófico – Behaviorismo Radical - e possuem histórias que se entrelaçam no que tange à prestação de serviço 
em Análise do Comportamento Clínica. no entanto, também podem apresentar diferenças importantes com relação ao foco do tratamento e a 
conceituação do caso clínico. Há poucos estudos na literatura sobre a aplicação da FAP na população infantil, movimento relativamente recente 
dentro da Análise do Comportamento, bem como pouca realização de pesquisas empíricas, que possam contribuir com uma melhor sistematiza-
ção das especificidades desse tipo de psicoterapia. Nesse sentido, é comum relatos sobre a utilização da FAP como uma técnica presente dentro 
da Terapia analítico comportamental infantil. Afim de levantar as diferenças e semelhanças entre a TACI e a FAP com crianças, foi realizado um 
breve levantamento da literatura sobre a prática de ambas as psicoterapias e essas comparadas entre si. Como resultado, foram observadas 
semelhanças e diferenças com relação ao tipo de reforçador utilizado, objetivos terapêuticos principais, utilização das cinco regras da FAP, função 
principal da relação terapêutica e enfoque da sessão em cada uma das propostas de intervenção.
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TERAPIA ANALíTICO-COMPORTAMENTAL (TAC): DESAfIOS DA SISTEMATIZAÇÃO COM BASE EM PUBLICAÇÕES

GABRIELA ALVES R. dOS SAnTOS1, CLAUdIA KAMI BASTOS OSHIRO1

1 UNivErSidadE dE São PaUlo

A terapia analítico-comportamental (TAC) tem como pressuposto teórico a análise do comportamento e como pressuposto filosófico o Behavio-
rismo Radical. desta forma, ela compreende o comportamento como a interação entre organismo e ambiente, e tem por objetivo explicar, pre-
ver, controlar e interpretar o comportamento humano. Ela nasce da transposição do modelo experimental do laboratório para a aplicação com 
humanos, logo, sua concepção mostra-se comprometida com a ciência. Apesar da TAC ser, desde sua concepção, comprometida com a ciência, 
uma recente revisão da literatura (Leonardi, 2016) analisou a produção de evidências empíricas da terapia analítico-comportamental, e os dados 
demonstraram que ela carece de evidências empíricas que comprovem sua eficácia, tanto pela quantidade quanto pela qualidade dos trabalhos. 
diante deste cenário, este trabalho tem como objetivo apresentar os dados atuais da revisão de literatura com intuito de uma sistematização, 
descrição e definição do que é  terapia analítico-comportamental, bem como discutir os desafios e possibilidades dessa sistematização.

TíTULO GERAL: ESTRATéGIAS DE ATENDIMENTO DO AT EM DEMANDAS PEDAGÓGICAS, SOCIAIS E PSIQUIÁTRICAS: INTERVENÇÕES VERBAIS 
E EM GRUPO

COORDENADOR: MARCO AnTOnIO WEGE GOnçALVES1 2

1 PoNtiFíCia UNivErSidadE CatóliCa dE São PaUlo, 2 EqUiPE at

Resumo Geral 

A sessão coordenada pretende abordar e discutir a atuação do psicólogo que realiza acompanhamento terapêutico (AT) a partir de três perspec-
tivas: da utilização da prática do AT em contextos de grupo com foco em comportamentos acadêmicos; da utilização da prática do AT em con-
textos de grupo com objetivo de ensinar comportamentos relacionados às habilidades sociais; e da associação da prática de AT às intervenções 
verbais tipicamente utilizadas em consultório. Utilizando relatos de casos, as apresentações dessas três perspectivas mostram os benefícios da 
utilização de intervenções verbais nos ambientes naturais nos quais os clientes vivem e da utilização de contextos de grupo para o ensino de 
comportamentos acadêmicos e de habilidades sociais, além de discutirem as avaliações iniciais, planejamentos, procedimentos de intervenção 
e de avaliação dos resultados dessas diferentes intervenções. Mostrando diferentes propostas de atuação do psicólogo que trabalha fora do 
consultório e descrevendo os mais variados comportamentos de que o psicólogo pode dispor para atender as diferentes demandas/queixas que 
se apresentam a ele, as apresentações ampliam o conhecimento de estudantes e profissionais de psicologia sobre as possibilidades de atuação 
quando ambientes extraconsultórios são utilizados e mostram quão complexo o trabalho fora do consultório pode ser.

ACOMPANhAMENTO TERAPÊUTICO EM GRUPO: UMA INTERVENÇÃO EM hÁBITOS DE ESTUDO

JOãO MIGUEL MARQUES1 2, FILIPE COLOMBInI2 3

1 UNivErSidadE PrESBitEriaNa MaCkENziE, 2 EqUiPE at, 3 PoNtiFíCia UNivErSidadE CatóliCa dE São PaUlo

O Acompanhamento Terapêutico (AT) é uma prática clínica que realiza intervenções diretamente em ambientes cotidianos do cliente. Ela traz 
vantagens em casos que necessitam de modificação de estímulos, treinamento mais intenso e frequente do repertório comportamental. O AT 
intervém em contextos como familiares e educacionais, a fim de desenvolver comportamentos que tragam maior bem-estar e autonomia. Em 
indivíduos com queixas escolares e psicopedagógicas, o AT é uma proposta efetiva para desenvolver repertórios acadêmicos diretamente nos 
ambientes envolvidos com comportamentos de estudos. Frequentemente, ambientes acadêmicos estão contidos em contextos grupais, sejam 
em salas de aula ou em atividades em grupo. O atendimento grupal para hábitos de estudo mostra-se como uma boa estratégia no momento 
em que se aproxima do contexto escolar e da interação acadêmica entre pares. A literatura sobre grupos argumenta que ocorrem com maior 
facilidade o processo de generalização. O formato grupal no AT é uma proposta efetiva para desenvolver variados comportamentos acadêmicos 
diretamente no contexto e ambiente em que são esperados emissão de comportamentos pedagógicos dos clientes. no entanto, a literatura 
sobre modalidades grupais no AT mostra-se escassa. Este trabalho apresenta a descrição de um caso de atendimento familiar no qual o AT foi 
utilizado em intervenções grupais, com foco em hábitos de estudo. descreve-se o caso a partir da avaliação inicial, planejamento e procedimen-
tos de intervenção e avaliação dos resultados. Este estudo pretende abrir discussões entre dois processos terapêuticos (AT e grupo) e de como 
formular procedimentos nestes formatos pode beneficiar o desenvolvimento de novos repertórios comportamentais.
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O ACOMPANhANTE TERAPÊUTICO EM INTERVENÇÃO GRUPAL PARA O DESENVOLVIMENTO DE hABILIDADES SOCIAIS

LUIz OLIVEIRA1 2, JOãO MIGUEL MARQUES2 3, MÁRCIA MARIA ROdRIGUES dA SILVA2

1 UNivErSidadE dE São PaUlo, 2 EqUiPE at, 3 UNivErSidadE PrESBitEriaNa MaCkENziE

Os treinamentos de habilidades sociais (THS) comumente usam intervenções grupais pelo benefício de vários modelos de relações. O THS tam-
bém pode ser realizado em acompanhamento terapêutico (AT) pela intervenção direta no ambiente natural. nos casos no qual o AT é indicado, 
são comuns as dificuldades do cliente de ampliar o repertório pela escassez de estimulação de comportamentos de competência social e inter-
pessoal, por apresentarem histórico de isolamento social e também de comportamentos restritos. Estratégias de atendimento grupal podem 
beneficiar nesta aprendizagem de comportamentos sociais. No entanto, a literatura mostra escassez nestes casos. Isto apresenta a necessidade 
de discutir como o AT em moldes grupais pode trazer vantagens às intervenções para repertório social e ao processo de generalização. O objetivo 
deste estudo é relatar o projeto desenvolvido para THS grupal a partir de manejos clínicos do AT. descreve-se os objetivos do projeto, como apri-
morar o THS grupal por modelagem de respostas alternativas de contato social; reforçamento da competência social através de contextos favo-
ráveis à socialização e fortalecimento da prevenção de isolamento social. Este estudo propõe descrever os processos de avaliação, estruturação 
e intervenção a partir de relatos de experiência. O estudo constou de avaliações pré-pós-intervenção e registro dos comportamentos sociais para 
avaliação do caso e planejamento de futuras intervenções. Abrangeu-se procedimentos comportamentais, como modelagem e modelação em 
ambientes favoráveis à interação. Os resultados obtidos foram registrados por inventários dos repertórios verbais e não-verbais de interações 
sociais, a partir dos relatos dos participantes, de familiares e dos profissionais que acompanham os casos.

APRESENTAÇÃO DE CASO CLíNICO: O LUGAR DAS INTERVENÇÕES VERBAIS NO ACOMPANhAMENTO TERAPÊUTICO

GABRIELA ALVES ROdRIGUES dOS SAnTOS1 2, FILIPE COLOMBInI2 3

1 UNivErSidadE dE São PaUlo, 2 EqUiPE at, 3 PoNtiFíCia UNivErSidadE CatóliCa dE São PaUlo

O trabalho tem como objetivo apresentar um estudo de caso que ilustra intervenções comportamentais que envolvem manejo de contingências 
diretas no ambiente do cliente, bem como a complementação por intervenções com foco dentro do consultório no setting clínico eminentemente 
verbal como FAP (Terapia Funcional Analítica) e ACT (Terapia de Aceitação e Compromisso). desta forma, será apresentado o caso de uma pré-
-adolescente de 13 anos que foi encaminhada pela psiquiatra com suspeitas de diagnósticos de Transtorno obsessivo-compulsivo, transtorno 
de ansiedade generalizada e transtorno do pânico, a qual foi atendida no modelo de atendimento psicoterápico extra-consultório. O caso é um 
atendimento em andamento e teve duração de 6 meses até a data da submissão do trabalho. As sessões foram realizadas no ambiente natural 
da cliente com a utilização complementar de técnicas as quais atualmente têm produções científicas basicamente no setting clínico dentro do 
consultório. Os resultados das intervenções complementares de manejo de contingências do ambiente natural, intervenções com foco na relação 
terapêutica (FAP) e intervenções verbais (ACT) foram à diminuição de sintomas dos transtornos descritos avaliados pela psiquiatra, bem como o 
aumento de repertório da cliente no que se refere à resolução de problemas, tomada de decisões, habilidades sociais e diminuição de esquiva 
experiencial.

TíTULO GERAL: PARCERIA ENTRE TERAPIA COMPORTAMENTAL E PSIQUIATRIA NO ATENDIMENTO A CASOS DE ANSIEDADE SOCIAL E TOC

COORDENADORA: ALESSAndRA SALInA BRAndãO1

1 iNStitUto dE aNáliSE do CoMPortaMENto dE BaUrU

Resumo Geral 

A presente proposta de sessão coordenada tem como objetivo descrever o processo de avaliação e intervenção nos transtornos mentais apre-
sentados e destacar as contribuições da combinação entre terapia comportamental e atendimento psiquiátrico, tal como reconhecido nos estu-
dos das práticas baseadas em evidências. As apresentações serão ilustradas por dois casos de ansiedade social associados a condições clínicas 
específicas, parurese e hiperidrose, e por um caso de Transtorno Obsessivo-Compulsivo com predomínio de rituais encobertos. Também será 
discutida a importância da intervenção farmacológica e psicoeducação, além da contribuição do trabalho colaborativo, com ênfase nas ações 
coordenadas dessa parceria profissional. O manejo clínico fundamentado na análise das manifestações comportamentais primarias e suas co-
morbidades podem contribuir significativamente para a escolha dos procedimentos psicoterápicos e das intervenções farmacológicas a serem 
aplicadas. A evolução positiva dos casos clínicos descritos corrobora com o apresentado na literatura das áreas. 

Palavras-chave: Transtorno de Ansiedade; Transtorno Obsessivo-Compulsivo; Avaliação clínica; Intervenções terapêuticas combinadas; 
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AVALIAÇÃO E INTERVENÇÃO EM UM CASO DE hIPERIDROSE ASSOCIADA à ANSIEDADE SOCIAL: CONTRIBUIÇÕES DA TERAPIA 
COMPORTAMENTAL

ALESSAndRA SALInA BRAndãO1

1 iNStitUto dE aNáliSE do CoMPortaMENto dE BaUrU

Hiperidrose é uma condição clínica definida como sudorese excessiva, localizada, que acomete principalmente as mãos, axilas, pés e face. A 
literatura da área apresenta associações entre esse quadro e ansiedade social, no qual o indivíduo se esquiva de interações nas quais avalia a 
possibilidade de ser humilhado ou rejeitado. Este trabalho tem o objetivo de descrever o processo de avaliação e intervenção de um caso de an-
siedade social relacionada à hiperidrose de um homem de 36 anos, o qual também era medicado com psicotrópicos. Para a avaliação utilizou-se 
o inventário de ansiedade de Beck, o Inventário de Fobia Social, entrevista clínica e observação direta do comportamento do cliente em sessão. 
Avaliou-se nível severo de ansiedade, presença de ansiedade social e um padrão de esquiva experiencial, pois, para evitar o contato com a sensa-
ção de suor excessivo na presença de outras pessoas, o cliente usava várias camisas sobrepostas, negava convites para festas e sentava-se longe 
dos colegas no trabalho; destaca-se também aspectos contextuais importantes aos quais o cliente estava exposto: exigências excessivas no tra-
balho e dúvida sobre a carreira profissional escolhida. Na intervenção foram trabalhadas técnicas de exposição às situações de interação social 
com prevenção das respostas de camuflagem da sudorese, repertórios comportamentais alternativos para lidar com as exigências de trabalho 
e estratégias de reorientação profissional. Entre os resultados, destaca-se aumento das respostas de exposição aos contextos sociais, ampliação 
das habilidades de manejo das interações de trabalho e diminuição do nível das respostas de ansiedade e dos episódios de sudorese excessiva. 

AVALIAÇÃO E INTERVENÇÃO DE VERIfICAÇÕES E RITUAIS ENCOBERTOS NO TRATAMENTO DO TRANSTORNO OBSESSIVO-COMPULSIVO (TOC)

FLORênCIO M. COSTA-JÚnIOR1 2 3

1 iNStitUto dE aNáliSE do CoMPortaMENto dE BaUrU, 2 UNivErSidadE EStadUal PaUliSta, CaMPUS araraqUara, 3 FaCUldadES iNtEGradaS 
BaUrU

O TOC se caracteriza por ser um estado crônico e homogêneo em que ocorrem pensamentos encobertos súbitos e recorrentes denominados 
de “obsessões” seguidos por comportamentos estereotipados encadeados e/ou repetitivos (compulsões). As obsessões são compreendidas 
como pensamentos, ideias ou imagens, recorrentes e persistentes, intrusivas e inadequadas que causam acentuada ansiedade ou sofrimento. 
As compulsões são comportamentos públicos ou privados repetitivos executados em resposta a obsessão. Metanálises apontam a eficácia da 
terapia cognitivo-comportamental com Exposição e Prevenção da Resposta (EPR) sendo esta o tratamento de primeira escolha para o tramento 
de sintomas leves e moderados de TOC. Quando combinadas, terapia farmacológica e EPR são mais eficazes. As intervenções empiricamente sus-
tentadas sugerem que a avaliação do TOC integre os instrumentos: entrevista clínica, lista de sintomas do TOC (Cordioli, 2013), Escala de Sintomas 
Obsessivo-compulsivos Yale-Brown (Y-BOCS); Inventário de Obsessões e Compulsões (OCI-R). Sendo a intervenção composta por psicoeducação 
e terapia de EPR que consiste em expor o/a cliente contato com estímulos que desencadeiam as obsessões e bloquear  a resposta comportamen-
tal apreendida, enfraquecendo as associações entre eventos. Tais procedimentos demonstraram eficácia em um caso clinico caracterizado por 
emissão de verificações encobertas e públicas que confirmassem as condições de saúde do cliente. O cliente, homem, 34 anos, apresentava ob-
sessões de estar doente diante da percepções de eventos corporais desconfortáveis (cansaço, frequência cardíaca etc) seguidas por verificações 
encobertas (chegar seu estado físico) e  por emissão de comportamentos repetitivos tais como: pesquisas virtuais, consultas médicas e exames. 
Os resultados pós intervenção foram satisfatórios e exemplificam a relevância do uso de intervenções validadas para o tratamento do TOC.

ANSIEDADE SOCIAL: PARTICULARIDADES DA AVALIAÇÃO E INTERVENÇÃO EM UM CASO DE PARURESE 

nATÁLIA PInHEIRO ORTI 1 2

1 iNStitUto dE aNáliSE do CoMPortaMENto dE BaUrU, 2 FaCUldadES iNtEGradaS BaUrU

Ansiedade social é uma condição clínica na qual o indivíduo experimenta medo ou ansiedade elevada diante de uma ou mais situações sociais 
nas quais é exposto a possíveis avaliações de outras pessoas, em relação a desempenhos gerais ou específicos. Parurese é um tipo específico 
de ansiedade social e se refere a ansiedade elevada e evitação de urinar em público. A literatura aponta que os instrumentos de avaliação de 
ansiedade social sustentados empiricamente são a Entrevista Clínica para os Transtornos de Ansiedade do dSM e as escalas de auto-avaliação 
Liebowitz Social Anxiety Scale, Social Phobia Inventory e Social Phobia and Anxiety Inventory. Em relação ao tratamento, as terapias comporta-
mentais e cognitivas apresentam fortes evidências empíricas de eficácia. Apesar dos resultados inconclusivos relacionados a maior eficácia da 
reestruturação cognitiva em conjunto com terapia de exposição em relação a eficácia de apenas exposição, um pacote combinado costuma ser 
mais eficaz na produção de melhoras significativas. Proceder com a exposição in vivo e reproduzir situações da vida real permite dessensibilizar 
as respostas de ansiedade e alterar as interpretações de perigo. Há evidências de que a inclusão da terapia farmacológica com inibidores seleti-
vos da recaptação da serotonina (ISRS) aumenta os efeitos do tratamento. no caso A., terapia de exposição, reestruturação cognitiva e modela-
gem de repertórios interpessoais foi suficiente para mudança dos padrões de esquiva dos contextos de desempenhos profissionais; entretanto, 
somente após a intervenção farmacológica foi possível para o cliente aderir à exposição aos desempenhos de confrontar familiares e urinar em 
banheiros públicos. 
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TíTULO GERAL: COMO LIDAR COM COMPORTAMENTOS QUE INTERfEREM COM A TERAPIA? ESTRATéGIAS DA TERAPIA COMPORTAMENTAL 
DIALéTICA (DBT)

COORDENADOR: JAn LUIz LEOnARdI1 2

CENtro ParadiGMa
dialECtiCa

Resumo Geral 

Um dos maiores desafios que os psicólogos clínicos enfrentam é saber responder efetivamente a comportamentos do cliente que interferem 
com a terapia. Alguns exemplos de comportamentos que interferem com a terapia são: faltar às sessões; evitar fazer as tarefas combinadas; 
emitir respostas agressivas durante a sessão; se esquivar de assuntos que são importantes e emitir respostas sexuais frente ao terapeuta. 
Segundo a Terapia Comportamental dialética (dialetical Behavior Therapy do inglês - dBT), esse tipo de comportamento deve estar no topo da 
hierarquia de comportamentos-alvo que irão guiar a ordem da intervenção (somente atrás de comportamentos que colocam a vida em risco). 
Felizmente, uma obra recente (Chapman & Rosenthal, 2016) se dedicou a fazer uma análise desses comportamentos e recomendações para os 
terapeutas. Esta obra será a base desta apresentação. Os objetivos desta sessão coordenada são: (a) apresentar como os pressupostos da dBT 
orientam as estratégias de manejo geral de comportamentos que interferem com a terapia; (b) apresentar as estratégias que visam aumentar a 
frequência em terapia e o aumento da frequência de comportamentos de fazer às tarefas de casa e; (c) apresentar como os terapeutas podem 
manejar situações nas quais o cliente emite respostas agressivas ou sexuais em direção ao terapeuta.  

PRINCíPIOS DIALéTICOS APLICADOS AOS COMPORTAMENTOS QUE INTERfEREM COM A TERAPIA. 

JAn LUIz LEOnARdI1 2

CENtro ParadiGMa
dialECtiCa

Esta apresentação tem três objetivos principais: (a) fazer uma breve introdução da Terapia Comportamental dialética (dBT); (b) fazer uma breve 
caracterização do que são os comportamentos que interferem com a terapia e quais são suas consequências mantenedoras e; (c) descrever quais 
são as principais estratégias de intervenção para os comportamentos que interferem com a terapia. Ao longo da apresentação, serão dados 
exemplos práticos de como terapeutas que trabalham com clientes que emitem tais comportamentos podem analisar e intervir sob controle de 
princípios da dBT.

ESTRATéGIAS DA DBT PARA O AUMENTO DA ADESÃO à TERAPIA. 

CAInã GOMES 1 2

1 CENtro ParadiGMa
2 PoNtiFíCia UNivErSidadE CatóliCa dE São PaUlo

O comparecimento às sessões de terapia, obviamente, é uma condição necessária para a efetividade de qualquer intervenção clínica. O primeiro 

CONTRIBUIÇÕES DA PSIQUIATRIA NA AVALIAÇÃO E INTERVENÇÃO COMBINADA NOS CASOS DE TRANSTORNOS DE ANSIEDADE SOCIAL E 
TRANSTORNO OBSESSIVO-COMPULSIVO

MELISSA CHAGAS ASSUnçãO1

1 iNStitUto dE aNáliSE do CoMPortaMENto dE BaUrU

O Transtorno Obsessivo-Compulsivo (TOC) e o Transtorno de Ansiedade Social (Fobia Social-FS) apesar de atualmente classificados em gru-
pos distintos no dSM-5, apresentam diversas características fenotípicas que se sobrepõem. nos transtornos ansiosos em geral há um medo 
irracional de determinadas situações ou objetos (estímulos reais ou imaginários, internos ou externos) que fazem com que o indivíduo tenha 
comportamentos de esquiva para tentar evitar o mal-estar ou a ansiedade causada pela exposição a tais estímulos, estando a capacidade crítica 
em relação aos sintomas usualmente preservada. Pacientes fóbicos e obsessivos particularmente compartilham várias características clínicas, 
incluindo comportamentos de esquiva de situações temidas e resposta autonômica aumentada a certos estímulos, início precoce dos sintomas, 
curso crônico e sintomas flutuantes ao longo do tempo (com períodos de melhora e piora) e são quadros que podem trazer prejuízos importan-
tes para seus portadores se não forem adequadamente diagnosticados e tratados, limitando consideravelmente a vida pessoal, social e ocupa-
cional do indivíduo. Além disso, ambos apresentam altas taxas de comorbidades e boa resposta ao tratamento com antidepressivos inibidores 
preferenciais da receptação de serotonina (IPRS) e psicoterapia cognitivo-comportamental. A evolução positiva dos casos apresentados ilustra a 
importância de estreitarmos a comunicação entre o psiquiatra e o psicoterapeuta na condução desses quadros, assim como corrobora o descrito 
na literatura sobre a importância do tratamento combinado com técnicas da psicoterapia comportamental e psicofarmacologia.
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TíTULO GERAL: INVESTIGAÇÕES SOBRE hISTÓRIA E SENSIBILIDADE COMPORTAMENTAL 

COORDENADOR: íTALO SIQUEIRA dE CASTRO TEIXEIRA1

1 UNivErSidadE dE BraSília

Resumo Geral

Em diferentes áreas de investigação sobre história comportamental, seja ela prévia, como nos estudos de resistência à mudança, seja remota, 
como nos estudos sobre recaída, analisa-se os determinantes das mudanças comportamentais. Em grande parte desses estudos, o foco princi-
pal consiste na avaliação da sensibilidade comportamental frente a alterações nas contingências, após o comportamento ser estabelecido sob 
diferentes histórias de reforçamento. Com base nessa característica, a presente sessão coordenada é constituída de diferentes pesquisas cujas 
análises de dados comparam, entre condições, a proporção de mudanças de comportamentos mantidos em esquemas múltiplos, após serem 
expostos a alterações nas contingências. Em conjunto, os resultados aqui discutidos sugerem a relevância (a) da relação resposta-reforço; (b) 
da duração do componente; (c) do atraso do reforço e (d) do tipo de treino de discriminação utilizado, ao serem avaliados os efeitos da história 
comportamental sobre os diferentes fenômenos aqui tratados. Embora cada trabalho aqui apresentado seja constituído de diferentes procedi-
mentos, em função do fenômeno investigado, uma discussão combinada desses resultados, tal como é o objetivo dessa atividade, estabelece 
condições para i) propor novas análises e elaborações de procedimentos e ii) integrar interpretações dos efeitos de uma mesma variável obser-
vados em diferentes procedimentos, o que nos permite apontar confiabilidade e generalidade. 

DEPENDÊNCIA RESPOSTA-REfORÇO, TAXA DE RESPOSTAS E RESISTÊNCIA à MUDANÇA: OUTRAS ANÁLISES.

íTALO SIQUEIRA dE CASTRO TEIXEIRA1, CARLOS REnATO XAVIER CAnçAdO1

1 UNivErSidadE dE BraSília

A resistência à mudança é uma função inversa da dependência resposta-reforço. Em geral, maior dependência produz alta taxa de respostas, 
um responder que é menos resistente quando comparado a outro mantido em menor dependência. Um estudo foi feito para avaliar o efeito 
de diferentes porcentagens de dependência sobre a resistência quando a contingência no componente com maior dependência foi programa-
da para produzir menores taxas de respostas na Linha de Base (LB). Três ratos foram expostos a duas condições em que esteve em vigor um 
esquema múltiplo com dois componentes com iguais intervalos entre reforços (IRI) programados de forma variada. Um dos componentes foi 
correlacionado a maior dependência (100%) e outro a menor dependência (20% na primeira condição e 30% na segunda condição). no compo-
nente com maior dependência, um esquema tandem VI dRL foi utilizado para produzir uma menor taxa de respostas. Testes de resistência à 
extinção ocorreram ao final de cada LB. Na LB, e em ambas condições, a taxa de respostas foi consistentemente menor no componente com 

objetivo desta apresentação é descrever como o terapeuta pode aumentar a frequência e pontualidade do cliente às sessões de terapia. Para 
isso, serão apresentadas pesquisas de outras áreas da psicologia que investigaram preditores de adesão à terapia e estratégias da dBT para 
aumentá-la. no entanto, não basta que o cliente venha às sessões de terapia, é preciso garantir que o cliente o que ele aprendeu no consultório 
em sua vida cotidiana. Um jeito de fazer com que isso aconteça é por meio de tarefas de casa, logo é de suma importância para a efetividade do 
tratamento que o terapeuta lance mão de intervenções que aumentem a frequência de comportamentos de fazer as tarefas de casa.  É preciso 
lembrar que a dBT é marcada por um grande conjunto de tarefas a serem feitas no ambiente natural do cliente, tanto fornecidas pelo treinador 
de habilidades, quanto pelo terapeuta individual. Logo, é de se esperar que os terapeutas estejam preparados para lidar com comportamentos 
de esquiva frente a tais tarefas.  O segundo objetivo desta apresentação é apresentar as estratégias da dBT para diminuir a esquiva das tarefas 
de casa. 

COMO LIDAR COM COMPORTAMENTOS AGRESSIVOS E SEXUAIS NO SETTING TERAPÊUTICO. 

MARíLIA BARBAn1 2

1 CENtro ParadiGMa
2 PoNtiFíCia UNivErSidadE CatóliCa dE São PaUlo

O manejo de comportamentos relacionados à raiva e à sexualidade que interferem na terapia, tanto no contexto da terapia individual quanto no 
grupo de habilidades, pode ser um grande desafio para o terapeuta. Assumir uma postura dialética, sem julgamento, assim como compreender 
as funções destes comportamentos, validando aquilo que é válido são princípios fundamentais para lidar com essas questões no setting tera-
pêutico. Estratégias como, observação e descrição do comportamento, destaque e avaliação do comportamento junto ao cliente, comunicação 
irreverente e análise de contingências podem ser utilizadas para reduzir tais comportamentos. Por sua vez, o treino de habilidades auxilia na 
redução da vulnerabilidade e no desenvolvimento de repertório efetivo do cliente, tanto dentro quanto fora da sessão.
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maior dependência. Em ambas condições, o componente com menor taxa na LB foi mais resistente à extinção, à despeito de ter sido mantido 
sob o maior porcentual de dependência na LB. Esses resultados são consistentes com estudos que observaram resistência diferencial entre com-
ponentes utilizando operações para diferenciar a taxa de respostas entre componentes na LB. Além disso, fortalece-se a interpretação de que há 
uma similaridade funcional entre manipulações da relação resposta-reforço por meio da dependência e do uso de esquemas de reforçamento.   

O EfEITO DO ATRASO DOS REfORÇOS SOBRE A RESISTÊNCIA à MUDANÇA E RESSURGÊNCIA

RAFAEL PERES MACEdO1, CARLOS REnATO XAVIER CAnçAdO1

1 UNivErSidadE dE BraSília

Os efeitos do atraso dos reforços sobre a resistência à mudança e sobre a ressurgência foram avaliados em um experimento com quatro ratos. 
na Fase de Treino, a resposta alvo (pressão à barra esquerda) foi mantida sob um esquema múltiplo com dois componentes. no componente 
imediato, o esquema em vigor foi um tandem intervalo variável (VI) reforçamento diferencial de baixas taxas (dRL); no componente atrasado o 
esquema em vigor foi um tandem (VI) tempo fixo (FT). A taxa de reforços e de respostas (variáveis que afetam tanto a resistência quanto a res-
surgência) foi semelhante entre os componentes nessa fase. na Fase de Eliminação, em ambos os componentes, extinção esteve em vigor para a 
resposta alvo e uma resposta alternativa (pressão à barra direita) foi mantida sob esquemas VI iguais. na Fase de Teste, extinção esteve em vigor 
para ambas as respostas, em ambos os componentes. na fase de Eliminação, após uma fase em que tanto a taxa de respostas e reforços foi se-
melhante entre os componentes, o atraso dos reforços não afetou a resistência. Isto é, nessa fase, a resistência à mudança foi semelhante entre 
os componentes do esquema múltiplo. não houve ressurgência em ambos os componentes na fase de Teste. Os resultados indicam a importân-
cia de se considerar a taxa de respostas em uma fase de Treino para a análise dos efeitos dos atrasos dos reforços sobre a resistência à mudança.

RENOVAÇÃO DE AUTOCONTROLE E IMPULSIVIDADE

JOSELE ABREU-ROdRIGUES1, MIRELLA MEnA BARRETO ORLAndO1

1 UNivErSidadE dE BraSília

Foi avaliada a renovação do responder sob contingências de autocontrole e impulsividade. na Fase de Treino estava em vigor um esquema múl-
tiplo com dois componentes. no componente de impulsividade, pressionar a barra direita produzia 3 s de acesso ao reforço após um atraso de 
2 s; no componente de autocontrole, pressionar a barra esquerda gerava 9 s de acesso ao reforço, mas com atraso de 12 s ou 30 s. nas Fases de 
Eliminação e Teste vigorou o esquema múltiplo extinção-extinção, durante o qual pressionar ambas as barras não produzia reforços. nas três 
fases, alguns animais foram expostos aos contextos ABA, e outros, aos contextos BAB, respectivamente. no contexto A foram adicionados estí-
mulos táteis e visuais; o contexto B consistiu na caixa experimental padrão. na Fase de Treino, as taxas de respostas foram similares entre com-
ponentes, enquanto na Fase de Eliminação, o responder foi extinto em ambos os componentes. Quando o número de respostas em cada sessão 
da Fase de Teste foi avaliado como proporção do número de respostas na última sessão da Fase de Eliminação, foi observada maior renovação 
no componente de impulsividade para dois de três animais. Esses resultados indicaram que, quando animais são expostos a contingências de 
impulsividade e autocontrole, com taxas de respostas similares entre componentes, a renovação tende a ser maior no componente com reforço 
menos atrasado, embora de menor magnitude. Foi concluído que o atraso do reforço pode ser uma variável mais relevante do que a magnitude 
do reforço para a renovação do responder.

INTERAÇÕES ENTRE REPERTÓRIOS MANTIDOS POR ESQUEMAS MúLTIPLOS: EfEITOS DA DURAÇÃO DAS CONTINGÊNCIAS

PABLO CARdOSO dE SOUzA1, JOãO CLAUdIO TOdOROV1, CARLOS REnATO XAVIER CAnçAdO1

1 UNivErSidadE dE BraSília

O comportamento de quatro pombos de bicar o disco em uma caixa experimental foi mantido em um esquema de apresentação de reforços 
com múltiplos intervalos variáveis (mult VI VI). Verificou-se os efeitos da duração dos componentes e da freqüência de reforços sobre as taxas 
de respostas absolutas e relativas. Cada sessão experimental teve seis fases; cada fase durou uma hora assegurando uma longa exposição às 
contingências programadas. Uma sessão de linha de base sempre precedia cada sessão de teste, em que se manipulavam a duração dos compo-
nentes. na linha de base a frequencia de reforços em cada um dos dois componentes era a mesma (VI 120 s). no teste, um componente teve sua 
freqüência de reforços aumentada, em uma sessão, e diminuida na sessão seguinte. A frequência no outro componente foi mantida constante. 
Foram testadas quatro durações de componentes entre sessões (5, 10, 40 e 300 s); cada duração estava em vigor durante uma sessão inteira, 
na qual o componente constante alternava-se com outro componente cujo reforçamento era variado. Maior contraste comportamental ocorreu 
com a duração de componente de 10 s. Houve maiores mudanças proporcionais à linha de base também com durações curtas, principalmente 
quando o componente alternado era mais rico. Os dados replicaram parte  da literatura e sugerem a importância da duração dos componentes 
como variável crítica na produção dos processos de interação entre repertórios mantidos em esquemas múltiplos. A curta duração dos compo-
nentes também propicia  similaridades funcionais com esquemas concorrentes devido à rapida mudança na alocação de respostas.
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DISCRIMINAÇÃO DE NUMEROSIDADE SOB CONTINGÊNCIAS DE VARIAÇÃO

LUCAS FRAnCO CARMOnA1, JOSELE ABREU-ROdRIGUES1, MARIAnA CRISTInA ROdRIGUES ABREU1

1 UNivErSidadE dE BraSília

O presente trabalho teve como objetivo investigar o controle discriminativo pela numerosidade sob contingências de variação. Para isso, qua-
tro pombos foram expostos a um esquema múltiplo. no componente 1 (C1), o pombo deveria emitir entre uma e quatro respostas no disco 1 
(d1) e, após isso, emitir uma resposta no disco 2 (d2). no componente 2 (C2), de uma a nove respostas deveriam ser emitidas no d1, antes da 
mudança para o d2. Em seguida, a contingência em vigor no C1 permaneceu inalterada, enquanto no C2, o número mínimo de respostas no d1 
foi manipulado ao longo das condições. Ou seja, o animal deveria emitir, no mínimo, duas, três, quatro, cinco ou seis respostas no d1, antes da 
mudança para o d2. Posteriormente, após a mudança de discos, duas respostas deveriam ser dadas no d2 e, na condição seguinte, em ambos os 
componentes, o pombo deveria emitir respostas no d2 até que a sequência tivesse 10 respostas no total. na última condição, uma contingência 
de variação foi adicionada de modo que, além de cumprir as contingências estabelecidas na condição anterior, a sequência deveria ser diferente 
da última sequência emitida. A proporção de acertos foi superior a 0,5 nos dois componentes, além de ser ligeiramente maior no C1 que no 
C2. Esses resultados são consistentes a literatura sobre numerosidade, a qual indica que aumentos no número de respostas antes da mudança 
promovem aumentos no número de erros, sugerindo enfraquecimento do controle discriminativo.

TíTULO GERAL: AVALIAÇÃO, INTERVENÇÃO E ASSESSORIA EM PSICOLOGIA EDUCACIONAL EM AUTISTAS: UM RELATO DE EXPERIÊNCIA

COORDENADOR: dAnIEL CARVALHO dE MATOS1 2

1 dEPartaMENto dE PSiColoGia, UNivErSidadE CEUMa, 2 NúClEo EvolUir

Resumo Geral 

A legislação brasileira sobre a educação especial tem fortalecido iniciativas para implementação de propostas de intervenção para ampliação da 
inclusão escolar e social. Especificamente, a Lei 12.764/2012, política de proteção dos direitos da pessoa com autismo, estabelece o “incentivo 
à formação e à capacitação de profissionais especializados no atendimento à pessoa com espectro autista, assim como a pais e responsáveis e 
o estímulo à pesquisa científica” (Art. 2º, incisos VII-VIII). Na direção de fortalecer a prática de ensino, pesquisa e extensão na formação de estu-
dantes de Psicologia para o tratamento do autismo, a Universidade Ceuma (São Luís-MA), institucionalizou o Laboratório de Avaliação, Pesquisa 
e Intervenção em Transtorno do Espectro Autista – LAPITEA, propondo três eixos de intervenção: (1) avaliação psicológica; (2) assessoria em Psi-
cologia Educacional; e (3) Análise do Comportamento Aplicada ao Autismo. A proposta da Sessão Coordenada apresentará três temáticas nessa 
direção. A primeira delas refere-se à avaliação psicológica, visando discutir instrumentais de identificação das alterações cognitivas que servem 
de linha de base para intervenção comportamental. A segunda refere-se à assessoria em psicologia educacional, com o objetivo de acompanhar 
e avaliar as práticas de inclusão escolar de acesso, permanência e participação de indivíduos com autismo na escola. Por fim, o terceiro eixo ob-
jetiva prover intervenções da Análise do Comportamento Aplicada ao autismo a fim de desenvolver habilidades como linguagem, comunicação, 
imitação e motricidade. O LAPITEA também propõe-se a fornecer apoio a famílias e educadores para a consolidação de práticas de inclusão nos 
diversificados campos educativos, como escolas, ONGs e IES.

Palavras-chave: ensino; psicologia; intervenção; autismo. 

AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA E DIAGNÓSTICO DIfERENCIAL EM TEA

AnA BEATRIz ROCHA LIMA1, AnA FLÁVIA TELES dA HORA1

1dEPartaMENto dE PSiColoGia, UNivErSidadE CEUMa

A prevalência do Transtorno do Espectro Autista (TEA) tem se configurado como um problema de Saúde Pública. Estudos epidemiológicos in-
dicam uma estimativa de prevalência de 5% de crianças com o diagnóstico de TEA. No processo de avaliação é fundamental a identificação do 
desenvolvimento cognitivo e o diagnóstico diferencial para a identificação das possíveis comorbidades associadas ao TEA, uma vez que, tais con-
dições podem ter impacto negativo na aprendizagem de comportamentos socialmente aceitos, além de interferir na qualidade de vida da criança 
e seus familiares. O objetivo do estudo consiste em avaliar a deficiência intelectual e identificar os comportamentos internalizantes e externali-
zantes. Trata-se de um estudo preliminar realizado com 4 crianças do LAPITEA, que foram avaliadas por dois instrumentos SOn-R 21/2-7 e CBCL 
6/12. Os resultados mostraram que todas as crianças obtiveram QI inferior à média e significância clínica em comportamentos externalizantes, 
especificamente em comportamentos agressivos. Os resultados obtidos corroboram com achados prévios que sinalizam relações moderadas 
entre inteligência, comorbidades e funcionalidade. Tais achados contribuem para a identificação de prejuízos funcionais dos principais domínios 
do desenvolvimento e dão suporte para intervenção em ABA.

Palavras-chave: transtorno do espectro autista; avaliação psicológica; inteligência; comorbidades.
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TíTULO GERAL: CONTRIBUIÇÕES DA PROGRAMAÇÃO DE ENSINO à fORMAÇÃO DE PROfISSIONAIS DA ÁREA DE EDUCAÇÃO, PSICOLOGIA 
E PEDAGOGIA

COORDENADORA: nÁdIA KIEnEn1

1 MEStrado EM aNáliSE do CoMPortaMENto, UNivErSidadE EStadUal dE loNdriNa

Resumo Geral 

A Programação de Ensino, denominada mais especificamente de Programação de contingências para desenvolvimento de comportamentos, é 
uma tecnologia de ensino baseada nos princípios da Análise Experimental do Comportamento composta por uma série de etapas. A primeira é 
a identificação e caracterização de quais comportamentos devem ser desenvolvidos por alguém para que possa desempenhar alguma função 
social ou atividade. A etapa seguinte refere-se ao processo de programar contingências de ensino para desenvolver esses comportamentos e, 
para tal, são propostas atividades de ensino em um programa de ensino. Esse é aplicado e avaliado, a fim de se examinar quanto as condições 
de ensino de fato contribuíram para o desenvolvimento dos comportamentos. Essa avaliação possibilita possíveis aperfeiçoamentos necessários 
ao programa para aplicações futuras.  É objetivo desta sessão coordenada apresentar contribuições da Programação de Ensino à formação 
de profissionais da área da Educação, Psicologia e Pedagogia com destaque à necessidade de derivar comportamentos-objetivo a partir das 
necessidades sociais com as quais os aprendizes se depararão depois de capacitados. São elas: a) identificação e derivação das classes de 

ASSESSORIA EM PSICOLOGIA ESCOLAR NO ACOMPANhAMENTO DO SUjEITO COM TEA NA ESCOLA

POLLIAnnA GALVãO SOARES dE MATOS1 2 3

1 dEPartaMENto dE PSiColoGia, UNivErSidadE CEUMa, 2 NúClEo EvolUir, 3 CoNSElho rEGioNal dE PSiColoGia do MaraNhão

na esteira da ampliação da política de direitos, debates sobre a educação especial têm fortalecido propostas de intervenção para inclusão escolar 
que favoreçam a construção de uma sociedade que se enseja democrática. A assessoria em Psicologia Escolar é a dimensão do LAPITEA que 
se ocupa em conferir apoio às práticas educacionais para o estabelecimento de uma educação escolar com ênfase na inclusão e nos direitos 
humanos. O objetivo deste trabalho é relatar a experiência de formação dos estudantes de Psicologia, com base no saber científico da Psicologia 
Escolar, para o acompanhamento das crianças com autismo com o objetivo de fortalecer as práticas de inclusão escolar de acesso, permanência 
e participação de indivíduos com autismo na educação básica. durante o primeiro semestre letivo de 2017, foram estruturados 4 momentos de 
formação dos estudantes para o assessoramento à escola: (1) encontros para discussão teórico-conceitual da Psicologia Escolar crítica; (2) ins-
trumentalização para as visitas institucionais; (3) entrevistas com os pais/responsáveis; e (4) observação das crianças em atendimento na clínica-
-escola (Terapia ABA). As crianças apresentam o seguinte perfil escolar: defasagem idade-escola; não inclusão no sistema de ensino regular; pais 
migrantes dos municípios do interior do Maranhão em busca de tratamento na capital; falta de motivação para ir à escola; crianças retiradas da 
escola por sugestão dos gestores. O desafio que se coloca a inclusão escolar está para além dos aspectos individuais da criança, o que imputa 
uma responsabilidade social e científica de se destinar às instituições maior atenção para as mudanças das suas práticas.

Palavras-chave: psicologia escolar e educacional; inclusão escolar; autismo; direitos humanos.

AVALIAÇÃO E INTERVENÇÃO fUNDAMENTADA EM ANÁLISE DO COMPORTAMENTO APLICADA NO LAPITEA

dAnIEL CARVALHO dE MATOS1 2

1 dEPartaMENto dE PSiColoGia, UNivErSidadE CEUMa, 2 NúClEo EvolUir

O Laboratório de Avaliação, Pesquisa e Intervenção em Transtorno do Espectro Autista (LAPITEA) da Universidade CEUMA conta com 11 crianças 
com autismo em processo de atendimento com ênfase em Análise do Comportamento Aplicada (ABA) nesta dimensão do projeto. O objetivo 
deste trabalho será apresentar um relato de experiência sobre capacitação de estudantes de graduação do curso de Psicologia da Universidade 
na implementação de intervenções com essas crianças. Para seleção destas, mães representantes de três OnGS da cidade de São Luís – MA 
encaminharam uma lista de mais de 80 crianças cada uma. Foram estabelecidos critérios de seleção com base no corte de renda, faixa etária e 
comprometimento cognitivo. Entrevistas de triagem foram realizadas com os pais e observações das crianças foram feitas para identificar déficits 
de linguagem e outras habilidades e excessos de comportamentos indesejáveis. As crianças são atendidas duas vezes por semana, com duração 
de duas horas, visando mudanças de repertórios com programas individualizados. Após duas semanas de estabelecimento de repertórios bási-
cos de atenção nas crianças, iniciaram avaliações formais de repertórios com dois protocolos, VB-MAPP e ABLLS-R. Estes instrumentos orientam 
adaptações curriculares sistemáticas para cada criança. Ao longo de um semestre de intervenções, que se seguiram às avaliações, todas as crian-
ças apresentaram evoluções em repertórios desde os básicos no sentido do estabelecimento de contato visual, sentar, imitação e pareamentos, 
até verbais com ênfase em mandos, tatos, ecoicos e intraverbais. Os resultados são discutidos com respeito à eficiência do ensino de habilidades 
de terapeuta para alunos de Psicologia. 
 
Palavras-chave: autismo, análise do comportamento aplicada, LAPITEA
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comportamentos propostas nas diretrizes Curriculares nacionais para os cursos de Graduação em Pedagogia para a formação do pedagogo, 
b) apresentação de um método para proposição de comportamentos-objetivo de disciplinas formais de ensino médio a partir de documentos 
oficiais, c) elaboração de um programa de ensino para capacitar futuros professores a “estabelecerem objetivos de ensino” e d) avaliação da 
eficiência de um programa para capacitar estudantes de graduação em Psicologia a “definir variáveis relacionadas a processos comportamentais”.

Palavras-chave: Programação de Ensino. Capacitação profissional. Professor. Pedagogo. Psicólogo.

CLASSES DE COMPORTAMENTOS DO PERfIL BÁSICO DO PEDAGOGO PROPOSTAS NAS DIRETRIZES CURRICULARES DO CURSO DE PEDAGOGIA.

LAíS BEIRIz ROCHA SUHETT1, nÁdIA KIEnEn1

1 MEStrado EM aNáliSE do CoMPortaMENto, UNivErSidadE EStadUal dE loNdriNa

Pensando na formação do profissional de pedagogia e na sua importância para a sociedade, em 2005, as Novas Diretrizes Curriculares para o cur-
so de graduação em Pedagogia foram instauradas. Dessa forma, o presente trabalho teve por objetivo identificar e derivar as classes de compor-
tamentos propostas nas diretrizes Curriculares nacionais para os cursos de Graduação em Pedagogia para a formação do pedagogo. O procedi-
mento foi dividido em 10 etapas, onde foram identificados e derivados os componentes básicos das classes de comportamentos propostas nas 
diretrizes Curriculares nacionais para os cursos de graduação em Pedagogia, considerando a noção de que o comportamento é uma complexa 
relação entre seus constituintes (antecedente, resposta e consequente), identificando as sentenças gramaticais que apresentem Sujeito – Verbo 
– Complemento. Foram identificadas 353 classes de comportamentos, as quais foram organizadas em seis modalidades de intervenção referen-
tes à “docência na educação infantil e nos anos iniciais do ensino fundamental”; “docência nos cursos de ensino médio, a modalidade normal”; 
“Docência na educação profissional, na área de serviços e apoio escolar”; “Docência em outras áreas nas quais sejam previstos conhecimentos 
pedagógicos e “Gestão de intuições e sistemas escolares”.  Apesar de apresentar indícios de melhora, a formação do pedagogo ainda apresentou 
lacunas com relação a classes de comportamentos relacionadas a avaliar o processo de ensino, produzir conhecimento científico, estabelecer 
objetivos de ensino e classes de comportamentos relacionadas a procedimentos de ensino e não apenas à aprendizagem de alguns conceitos. 

Palavras-chave: Pedagogo; Classes de Comportamentos; Programação de Ensino; diretrizes Curriculares

MéTODO PARA PROPOR COMPORTAMENTOS-OBjETIVO DE DISCIPLINAS fORMAIS DE ENSINO MéDIO A PARTIR DE DOCUMENTOS OfICIAIS

FERnAndA BORdIGnOn LUIz1 2, SILVIO PAULO BOTOMÉ3

1 UNivErSidadE PoSitivo, 2 UNivErSidadE dE São PaUlo, 3 UNivErSidadE FEdEral dE SaNta CatariNa

A descoberta de comportamentos-objetivo de aprendizagem é etapa importante na programação de contingências para desenvolver comporta-
mentos em qualquer contexto de ensino. Documentos oficiais publicados, por exemplo, pelo Ministério da Educação são fontes de informação 
importantes para derivação de comportamentos-objetivo. Uma possibilidade para derivar comportamentos a serem desenvolvidos em nível 
médio de ensino é constituída por um método que envolve as seguintes etapas: 1) Selecionar um documento oficial como fonte de informação; 
2) Selecionar e registrar trechos dos documentos que indicam relações comportamentais; 3) Fragmentar trechos selecionados em unidades de 
“objetivos”; 4) Identificar sujeito, verbo e complemento em cada unidade de “objetivo; 5) Avaliar o grau de adequação do sujeito, verbo e comple-
mento de cada unidade de objetivo; 6) Avaliar o grau de adequação da estrutura do trecho para constituir classes de comportamentos-objetivo 
de aprendizagem; 7) Avaliar os trechos quanto à apresentação de expressões que constituem “unidades de variáveis” ou “graus de variáveis”; 8) 
derivar “unidades de variáveis” de expressões apresentadas nos trechos que constituem “graus de variáveis”; 9) Propor linguagem apropriada 
para o sujeito, verbo e complemento identificados como “inadequados” para compor de comportamentos-objetivo de aprendizagem e 10) Avaliar 
coerência entre cada unidade de “objetivo” selecionada a partir das fontes de informação e a classe de comportamento derivada de cada uma 
dessas unidades. A partir desse método, podem ser derivadas classes de comportamentos-objetivo de aprendizagem de diferentes disciplinas 
formais de ensino, viabilizando a transformação do conhecimento existente em comportamentos socialmente significativos.

Palavras-chave: Programação de condições de ensino. Proposição de objetivos de aprendizagem. derivação de comportamentos-objetivo. Mé-
todo de derivação de comportamentos. 
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ELABORAÇÃO DE UM PROGRAMA DE ENSINO PARA CAPACITAR fUTUROS PROfESSORES A “ESTABELECER OBjETIVOS DE ENSINO”

GISLAYnE dE SOUzA CARVALHO1, nÁdIA KIEnEn1

1 MEStrado EM aNáliSE do CoMPortaMENto, UNivErSidadE EStadUal dE loNdriNa

A literatura sobre a formação e exercício profissional do professor indica que esse vem sendo pouco preparado para sua realidade de trabalho, 
bem como para tomar decisões iniciais importantes, como o estabelecimento de objetivos de ensino. Este trabalho teve por objetivo elaborar um 
programa de contingências de ensino para capacitar futuros professores a estabelecerem objetivos de ensino de programas de aprendizagem. 
As etapas que compuseram o procedimento de elaboração do programa foram embasadas em princípios da Programação de Ensino e consis-
tiram em: (a) Identificar e alterar a nomeação das classes de comportamentos constituintes do comportamento-objetivo terminal do programa; 
(b) Completar a decomposição das classes de comportamentos constituintes do comportamento-objetivo terminal do programa; (c) Organizar 
as classes de comportamentos intermediários e selecionar os comportamentos-objetivo constituintes do programa de ensino; (d) Sequenciar as 
classes de comportamentos-objetivo do programa e organizá-las em unidades de aprendizagem e (e) Planejar condições de ensino para desen-
volver as classes de comportamentos-objetivo do programa de ensino. O resultado do trabalho foi um programa denominado “Estabelecendo 
Objetivos de Ensino” composto por 54 classes de comportamentos-objetivo organizadas em três unidades de aprendizagem. A aplicação do 
programa foi prevista para acontecer em encontros coletivos semanais por meio de um caderno composto por instruções escritas, formada por 
informações sobre as atividades a serem realizadas pelos aprendizes nos encontros ou como tarefas de casa. Este estudo sugere a importância 
desse tipo de programa para a formação de professores, e necessidade de mais pesquisas sobre capacitação docente com contribuições da 
Programação de Ensino.   

Palavras-chave: Formação de professores. Elaboração de programas de ensino. Comportamento-objetivo. Objetivos de ensino.

AVALIAÇÃO DE CAPACITAÇÃO PARA ENSINAR ESTUDANTES DE PSICOLOGIA A “DEfINIR VARIÁVEIS DE PROCESSOS COMPORTAMENTAIS”

VALQUIRIA MARIA GONÇALVES1, NÁDIA kIENEN1

1 MEStrado EM aNáliSE do CoMPortaMENto, UNivErSidadE EStadUal dE loNdriNa

A literatura sobre capacitação profissional e científica do psicólogo enfatiza a necessidade do desenvolvimento de classes de comportamentos 
relativas à noção de variáveis durante sua formação. Visando aumentar a probabilidade de desenvolvimento das classes de comportamentos 
citadas, foi elaborado um programa de ensino para capacitar estudantes de graduação em Psicologia a “definir variáveis relacionadas a processos 
comportamentais” com base na Programação de Ensino. Este estudo objetivou aplicar e avaliar a eficiência do programa construído. Participaram 
da aplicação do programa 12 estudantes do quarto ano de graduação em Psicologia, em seis encontros coletivos com duração aproximada de 
duas horas. Foram utilizados como instrumentos de coleta de dados: a) roteiro de caracterização do participante; b) roteiro para avaliação de 
repertório de entrada e final dos participantes, c) cadernos com instruções de atividades e; d) questionário de avaliação da satisfação com o pro-
grama. Os dados obtidos sobre o repertório de entrada e final foram analisados com base em escalas Likert com possíveis graus de desempenho 
dos participantes em relação aos comportamentos-objetivo do programa. A eficiência foi avaliada por meio da análise do repertório final de cada 
participante em comparação com seu repertório de entrada. de modo geral, as contingências de ensino para o desenvolvimento das classes de 
comportamentos propostas foram eficientes para desenvolver os comportamentos-objetivo “Conceituar variável”, “Conceituar variável indepen-
dente”, “Conceituar variável dependente”, “Identificar variáveis” e “Definir variáveis”. É possível concluir que os resultados obtidos podem servir 
como um importante subsídio para o planejamento de condições de desenvolvimento de comportamentos científico-profissionais do psicólogo.
 
Palavras-chave: Formação científica do psicólogo. Programação de Ensino. Eficiência. Variáveis. 

TíTULO GERAL: COMO A ABA PODE CONTRIBUIR PARA CAPACITAÇÃO DE PAIS DE INDIVíDUOS COM TEA: ASPECTOS TEÓRICO/PRÁTICOS

COORDENADORA: LEILA FELIPPE BAGAIOLO RAPHAELLI1 2

1 GrUPo GradUal, 2 dEPartaMENto dE PSiqUiatria, UNivErSidadE FEdEral dE São PaUlo

Resumo Geral 

Essa sessão coordenada tem como objetivo mostrar a importancia de capacitarmos os pais/cuidadores a realizar intervenção ABA para indivi-
duos com TEA. Assim nossas apresentações abordaram que é ABA, quais são os periódicos de alto valor de impacto recentes na literatura, qual 
sua eficácia e aplicabilidade. Abordaremos o que a literatura mostra de mais recente sobre a importancia de capacitação de pais em ABA. Em 
nossa segunda apresentação iremos expor um estudo multicêntrico realizado em parceria entre uma clínica e dois serviços para o atendimento 
de indivíduos com TEA na cidade de São Paulo em que abordaremos: como capacitamos os pais, qual o método que foi utilizado, quais dados 
obtivemos desses grupos de capacitação e o que os registros ( ABC E Hamilton) apresentou. E finalizaremos com a apresentação sobre recursos 
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tecnologicos baseados em TEA, expondo um estudo realizado por video modeling para pais de individuos com TEA, apresentando quais proce-
dimentos foram utilizados e quais foram a adesão dos pais nesse estudo.diante do que foi exposto, iremos discutir sobre : adesão dos pais nos 
diferentes grupos,métodos que foram utilizados ,diferentes materiais, procedimentos de ensino que foram convergentes assim como divergen-
tes, e os dados obtidos por meio dos nossos registros.

PORQUE CAPACITAR PAIS DE INDIVíDUOS COM TEA EM ABA?

JESSICA CRISTInA STAdLER1, MARInA zAVITOSKI1, LUCIMARA dE FARIAS1, TRILCE BARROS1

1 GrUPo GradUal

A eficácia em uma intervenção baseada em Análise do Comportamento Aplicada tem sido amplamente discutida. Nessa fala iremos resgatar 
desde a definição de ABA como um dos dominios da análise do comportamento até buscar parâmetros de eficácia elaborados internamente 
pelos analistas do comportamento e externamente por profissionais de outras abordagens.Resgataremos alguns manuais de práticas baseados 
em evidência, bem como pesquisas em periódicos de alto impacto para discutir esses parâmetros de eficácia. Depois de resumirmos os principais 
parâmetros que garantem a eficácia de ABA, discutiremos literatura pertinente sobre como capacitar pais baseado em ABA pode ser eficaz. Pa-
râmetros como: fidelidedade ao protocolo, aplicação de parte ou todo programa e impacto econômico de treinamento de pais no Brasil também 
será discutido

CAPACITAÇÃO DE PAIS BASEADO EM ABA: MANEjO DE DISRUPTIVOS E TREINO DE COMUNICAÇÃO fUNCIONAL

CLAUdIA ROMAnO1 2, FIAMA SAnTOS1 2, HELEnA BREnTAnI1 2

1 GrUPo GradUal, 2 dEPartaMENto dE PSiqUiatria, UNivErSidadE dE São PaUlo           

O objetivo principal deste trabalho é avaliar possível diminuição de emissão de comportamentos disruptivos, por meio do Treino de Comu-
nicação Funcional e aprendizado de novas habilidades verbais, através da capacitação de pais de indivíduos diagnosticados com Transtornos 
do Espectro do Autismo (TEA); além disso, pretende-se avaliar eventual minimização de comportamentos disruptivos em possíveis padrões de 
depressão de cuidadores e familiares destes indivíduos. Método: É um estudo multicêntrico realizado em parceria entre uma clínica e dois ser-
viços para o atendimento de indivíduos com TEA na cidade de São Paulo. A amostragem é composta por vinte participantes derivados de uma 
amostra por conveniência de pais/cuidadores de indivíduos diagnosticados com TEA dos próprios programas referenciados acima, sem critérios 
de exclusão. O programa de capacitação de pais tem a duração de 12 semanas nas quais são ensinados procedimentos derivados da Análise do 
Comportamento para o manejo de comportamentos disruptivos e Treino de Comunicação Funcional. Resultados: dados relativos à aplicação do 
grupo no primeiro semestre de 2017 estão sendo analisados durante o andamento do trabalho e em seguida ao término do mesmo. Pretende-
-se verificar se houve algum indicativo de melhora na emissão de comportamentos disruptivos e se houve alguma maximização de habilidades 
verbais. discussão: discute-se a relevância de ensinar procedimentos de manejo de comportamento e ensino de novas habilidades aos pais/
cuidadores e, assim, atingir indiretamente indivíduos com TEA em maior escala, com um custo mais viável que o atendimento individualizado.

CAPACITAÇÃO DE PAIS VIA VIDEO MODELING: RCT E ABA

AnA CLAUdIA MOYA1, GRACIELE ROdRIGUES1, LEILA BAGAOIOLO1 2

1 dEPartaMENto dE PSiqUiatria, UNivErSidadE FEdEral dE São PaUlo, 2 GrUPo GradUal

A Análise Aplicada do Comportamento (ABA) é uma intervenção de eficácia comprovada no tratamento de prejuízos sociais e funcionais de in-
divíduos portadores de Transtorno do Espectro Autista (TEA). No Brasil contamos com um pequeno número de profissionais capacitados e uma 
grande demanda não atendida na rede pública de saúde. O objetivo do trabalho foi padronizar e testar a efetividade de um modelo de treino 
de pais por vídeo modelação para implementação dos repertórios de contato visual e atenção compartilhada em crianças com TEA; também foi 
ensinado o manejo de comportamentos disruptivos. Esses comportamentos são fundamentais para o desenvolvimento de uma interação social 
adequada, principal função afetada no autismo. Foi um estudo multicêntrico entre Universidade Federal de São Paulo, Universidade de São 
Paulo e Universidade Presbiteriana Mackenzie. A amostra foi composta por 67 crianças divididas em grupos de intervenção e controle que foram 
randomizadas individualmente por meio de sorteio. A intervenção foi executada em 22 semanas. O desfecho primário foi relativo à aquisição 
dos novos repertórios de contato visual e atenção compartilhada; além disso, foi monitorada uma possível minimização dos comportamentos 
disruptivos. O desenvolvimento e demonstração da eficácia da intervenção testada nesse projeto poderá ter grande impacto no tratamento do 
autismo no país, pois pode possibilitar o treinamento de grande quantidade de profissionais e familiares, com custo reduzido e até mesmo em 
regiões de difícil acesso.
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TíTULO GERAL: TRANSTORNO DO ESPECTRO DO AUTISMO: fORMAÇÃO PROfISSIONAL EM SERVIÇO

COORDENADORA: MORGAnA dE FÁTIMA AGOSTInI MARTInS1

1 ProGraMa dE PóS-GradUação EM EdUCação, UNivErSidadE FEdEral da GraNdE doUradoS

Resumo Geral 

O Transtorno do Espectro do Autismo tem sido considerado uma síndrome que afeta o desenvolvimento humano, caracterizado principalmente 
por déficits nas áreas de socialização, comunicação e demais repertórios comportamentais. Os trabalhos apresentados se unificam na constru-
ção de estratégias de ensino tanto para a criança quanto para seus educadores. Abordam diferentes caminhos para a instrução de educadores, 
familiares e pessoas acometidas pelo transtorno. Visam problematizar a escassez de literatura e de pesquisas empíricas que apliquem diferentes 
tipos e estruturas de ensino do comportamento verbal para essa população. Outra abordagem aponta as contribuições da análise do compor-
tamento para a orientação e formação de redes de apoio com familiares, desde a chegada do diagnóstico, até discussões em grupos que agre-
guem profissionais e familiares. Além disso, essa sessão destaca a contribuição dessa abordagem na formação em serviço de professores para 
identificação de sinais que possibilitem a intervenção precoce e a elaboração de estratégias de ensino, ao invés de rotulações e estigmatizações 
prejudiciais ao desenvolvimento do indivíduo. Espera-se fomentar discussões e possibilidades que ampliem a utilização da análise do comporta-
mento na formação de recursos humanos para a área de Educação Especial.

Palavras-chave: Educação Especial; Formação de Recursos Humanos; Transtorno do Espectro do Autismo; Família.

A MATERNIDADE DE fILhOS COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA: POSSíVEIS CONTRIBUIÇÕES DA ANÁLISE DO COMPORTAMENTO

AnA CARLA VIEIRA1, AnA CLAUdIA BORTOLOzzI MAIA1

1 ProGraMa dE PóS-GradUação EM PSiColoGia do dESENvolviMENto E aPrENdizaGEM, UNivErSidadE EStadUal PaUliSta, CaMPUS BaUrU

O Transtorno do Espectro Autista (TEA) é uma desordem do desenvolvimento, que apresenta déficits na comunicação social e interesses ou 
comportamentos restritos e repetitivos. O desenvolvimento da pessoa com TEA é atribuído à família.nessa perspectiva,  formulou-se a hipótese 
de que isso traria situações estressoras como fatores de risco para sua saúde mental familiar. Realizou-se revisão bibliográfica por meio das 
palavras-chave “família”, “TEA” e “autismo” nas bases de dados Scielo e Periódicos da CAPES. Os dados encontrados apontaram que os níveis de 
estresse e depressão desses familiares são superiores aos da população em geral, e quando comparados entre si, os escores das mães são ainda 
maiores, o que condiz com a responsabilização social da mulher enquanto principal cuidadora. Os estudos apontam, ainda, que a experiência 
dessa maternidade pode trazer implicações como o abandono da vida profissional, déficit financeiro, dedicação exclusiva à rotina do filho e falta 
de tempo para si. Conclui-se que pesquisas na Análise do Comportamento contribuiriam com estratégias já experienciadas em outros contextos, 
como apoio psicoterápico para acolhimento e orientação durante a avaliação e diagnóstico; ensino de práticas parentais e de manejo compor-
tamental; atendimento grupal entre os membros da família para divisão de tarefas e promoção de coparentalidade; experiência coletiva com 
outras mães; discussão sobre assuntos recentes da área, e dados científicos por meio de linguagem acessível. Embora exista correlação entre 
os déficits apresentados pelos familiares e a proposta de aplicação aqui apresentada, é necessário que a mesma extrapole o campo teórico por 
meio da condução de futuros estudos. 

Palavras-chave: Autismo, Família, Transtorno do Espectro Autista, Maternidade.

ENSINO DE COMPORTAMENTO VERBAL EM PESSOAS COM AUTISMO: TIPOS E ESTRUTURAS UTILIZADAS

BARBARA TREVIzAn GUERRA1, AnA CLAUdIA MOREIRA ALMEIdA-VERdU1

1 ProGraMa dE PóS-GradUação EM PSiColoGia do dESENvolviMENto E aPrENdizaGEM, UNivErSidadE EStadUal PaUliSta, CaMPUS BaUrU

Déficits na aquisição do comportamento verbal estão frequentemente vinculados ao autismo. Diversos autores têm investigado condições para 
ensino da linguagem no referencial da Análise do Comportamento Verbal de Skinner. A aprendizagem de repertórios de ouvinte e falante para 
pessoas com autismo, frequentemente demanda condições de ensino sistematicamente programadas, permitindo a aquisição do comporta-
mento alvo ou redução de déficits e, consequentemente, a modificação da interação do indivíduo com sua comunidade verbal. Diferentes tipos 
e estruturas de ensino tem sido empregados para ensinar comportamento verbal para pessoas com autismo. dentre eles estão as tentativas 
discretas, learn unit, ensino incidental/natural e pareamento estímulo-estímulo. Em relação às estruturas de ensino, são exemplos o Single Exem-
plar instruction (SEI) e o Multiple Exemplar instruction (MEI). Este estudo realizou uma revisão sobre ensino de operantes verbais em pessoas com 
autismo no the analysis of verbal Behavior (TAVB). A investigação foi realizada no período de 1982 a 2013, com a palavra-chave autism. Identificou-
-se 136 artigos, sendo 39 selecionados para análises diversas. Serão apresentados aqui os dados referentes aos tipos e estruturas de ensino. A 
maioria dos estudos objetivou ensinar comportamento verbal por tentativas discretas (48,7%) e com um único operante por sessão (SEI) (87,2%). 
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Observou-se escassez de estudos com instrução por MEI, e outros tipos de ensino, principalmente o learn unit (5,1%). Uma limitação deste estudo 
foi a busca de artigos em uma única revista. Identifica-se a necessidade de pesquisas envolvendo o ensino com a estrutura MEI e os tipos de 
ensino incidental, learn unit e pareamento estímulo-estímulo.

Palavras-chave: Transtorno do Espectro Autista; Ensino; Comportamento Verbal.

CAPACITAÇÃO DE PROfISSIONAIS DA EDUCAÇÃO INfANTIL PARA A IDENTIfICAÇÃO DE INDICADORES DO TRANSTORNO DO ESPECTRO 
AUTISTA

CARInE RAMOS dE OLIVEIRA1, OLGA MARIA PIAzEnTIn ROLIM ROdRIGUES1, BRUnA PÁdUA SILVA1

1 ProGraMa dE PóS-GradUação EM PSiColoGia do dESENvolviMENto E aPrENdizaGEM, UNivErSidadE EStadUal PaUliSta, CaMPUS BaUrU

O Transtorno do Espectro Autista (TEA) pode ser definido como um transtorno do desenvolvimento neurológico com prejuízo persistente na 
comunicação social em diversos contextos e presença de padrões restritos e repetitivos de comportamento, interesses ou atividade, com base 
genética, identificável na primeira infância. Este estudo visou elaborar, implementar e avaliar um programa de capacitação de profissionais da 
educação infantil para a identificação precoce dos indicadores de TEA. Participaram do estudo 126 profissionais da Educação Infantil de 22 esco-
las da rede pública municipal de um município do interior de São Paulo. A capacitação foi composta por três encontros onde foram abordados: 
o conceito e características típicas do TEA, a prevalência do TEA na população, apresentação de três escalas de rastreamento de indicadores 
de TEA, possíveis encaminhamentos para avaliação dos indicadores, entre outros temas. A avaliação da eficácia desta capacitação foi realizada 
comparando o desempenho dos profissionais em três momentos: antes, imediatamente após e quatro meses depois (follow-up). Os resultados 
indicaram que a capacitação foi eficaz para a aquisição e manutenção de conhecimentos a respeito do TEA para este público. À medida que houve 
aumento significativo nas respostas consideradas corretas e este aumento permaneceu na avaliação follow-up. A apresentação dos instrumen-
tos de rastreamento para os participantes foi outra contribuição relevante do curso, pois direcionou a observação destes no comportamento 
das crianças. Conclui-se que a capacitação contribuiu para a possibilidade de identificação precoce de indicadores para o TEA nas crianças e o 
consequente encaminhamento para uma avaliação especializada de uma equipe multiprofissional. 

Palavras – Chave: Transtorno do Espectro Autista; Educação Infantil; Capacitação.

IDENTIfICAÇÃO DE SINAIS DO TRANSTORNO DO ESPECTRO DO AUTISMO POR PROfESSORES DA EDUCAÇÃO INfANTIL.

PRISCILA dE CARVALHO ACOSTA1, MORGAnA dE FÁTIMA AGOSTInI MARTInS1

1 ProGraMa dE PóS-GradUação EM EdUCação, UNivErSidadE FEdEral da GraNdE doUradoS

Esse estudo objetivou levantar o conhecimento de professores em relação ao Transtorno do Espectro do Autismo (TEA), identificar o número de 
crianças com TEA inseridas na Rede Municipal de Ensino de dourados/MS e, ainda caracterizá-las a partir da escala CARS- BR (Childhood autism ra-
ting Scale). O estudo foi realizado em 42 escolas e 28 Centro de Educação Infantil. Conduzido em duas etapas. A Etapa 1 levantou o conhecimento 
dos professores sobre o TEA e o número de crianças com suspeita do transtorno. Participaram dessa etapa 70 coordenadores e 326 professores. 
Utilizou-se o “Formulário de Levantamento de Crianças com Sinais do Espectro do Autismo” criado para o estudo. A Etapa 2 objetivou a caracte-
rização do repertório das crianças com sinais do TEA, nessa participaram 54 professores que indicaram ter em sala de aula 94 alunos com sinais 
do TEA. Para essa caracterização foi utilizada a escala CARS-BR. O resultado da Etapa 1 indicou que 77,2 % dos participantes afirmaram saber o 
que é autismo, no entanto, apenas 3,9% acertaram todas as questões formuladas. na Etapa 2 foi realizada uma palestra sobre o TEA para os pro-
fessores que indicaram ter alunos com os sinais em sala de aula, após essa formação, 31 mantiveram os apontamentos, havendo a indicação de 
42 alunos. Após a aplicação da CARS, verificou-se que 40% das crianças foram identificadas com autismo grave, 20% com autismo leve-moderado 
e 40% não possuíam sinais do espectro do autismo. Os resultados apontam a necessidade de formação sobre a temática para os educadores.

Palavras-chave: Educação Especial; Autismo; Formação de Professores; Escala de Avaliação 

A INCLUSÃO ESCOLAR DE CRIANÇAS COM TEA: UMA PROPOSTA PEDAGÓGICA DE USO DOS COMPONENTES DA CARS-BR

AdRIAnA OnOFRE SCHMITz1, MORGAnA dE FÁTIMA AGOSTInI MARTInS1

1 ProGraMa dE PóS-GradUação EM EdUCação, UNivErSidadE FEdEral da GraNdE doUradoS

As instituições de educação, mesmo que dispostas e apoiadas em uma legislação que objetiva a inclusão escolar, ainda encontram dificuldades 
no atendimento às necessidades educacionais especiais de alunos com deficiência, transtornos globais de desenvolvimento e altas habilidades/
superdotação. A dificuldade dos professores na identificação das características do Transtorno do Espectro Autista (TEA) e o questionamento 
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TíTULO GERAL: A APLICAÇÃO DA ANÁLISE DO COMPORTAMENTO NO CONTEXTO hOSPITALAR

COORDENADORA: FLÁVIA AndRESSA FARnOCCHI MARUCCI1 2

1 hoSPital daS ClíNiCaS da FaCUldadE dE MEdiCiNa dE riBEirão PrEto
2 dEPartaMENto dE NEUroCiêNCiaS E CiêNCiaS do CoMPortaMENto, UNivErSidadE dE São PaUlo, CaMPUS riBEirão PrEto

Resumo Geral 

A Psicologia Hospitalar tem como objetivo compreender como os fatores biológicos, comportamentais e sociais influenciam no processo saúde-
-doença. neste contexto, o psicólogo atua de forma a auxiliar o paciente a discriminar as contingências envolvidas em comportamentos relacio-
nados à internação e à doença. Isto favorece o ajustamento ao ambiente hospitalar, bem como a modificação de comportamentos de risco e 
promoção de adesão ao tratamento e qualidade de vida. A aplicação da Análise do Comportamento no contexto hospitalar permite a formulação 
de hipóteses referentes às condições antecedentes e consequentes de fenômenos psicopatológicos e a realização de análises funcionais, possi-
bilitando uma intervenção diferenciada e estruturada na avaliação e manejo dos aspectos que interferem no adoecimento. A prática do psicólogo 
hospitalar deve ser sistematizada, envolvendo planejamento e registro das intervenções e, direcionada para a atenção integral ao paciente, sua 
família e equipe de saúde. Sua área de atuação é vasta, podendo influir na recuperação, promoção e prevenção em saúde. Neste simpósio será 
descrita a atuação do psicólogo em diferentes contextos de um hospital público universitário de nível terciário, destacando as possibilidades de 
intervenções dentro do referencial teórico da análise do comportamento. O primeiro trabalho descreve um modelo de atuação para atendimen-
to psicológico em interconsulta no contexto de enfermaria, o segundo apresenta modalidades de intervenção psicológica em um Programa de 
Reabilitação Cardiovascular e, por fim, o processo de avaliação neuropsicológica de crianças com doenças neurodegenerativas. Espera-se que 
este simpósio possa contribuir para formação de analistas do comportamento, demonstrando sua efetividade também no contexto hospitalar.

INTERCONSULTA PSICOLÓGICA NO hOSPITAL GERAL – UM MODELO DE ATUAÇÃO ANALíTICO-COMPORTAMENTAL  

FLÁVIA AndRESSA FARnOCCHI MARUCCI1 2, RICARdO GORAYEB2

1 hoSPital daS ClíNiCaS da FaCUldadE dE MEdiCiNa dE riBEirão PrEto
2 dEPartaMENto dE NEUroCiêNCiaS E CiêNCiaS do CoMPortaMENto, UNivErSidadE dE São PaUlo, CaMPUS riBEirão PrEto

A interconsulta é caracterizada pela solicitação do atendimento psicológico por outros profissionais de saúde e visa avaliar e manejar variáveis 
emocionais e comportamentais que influenciam o processo saúde-doença. Este trabalho descreve um modelo de atuação analítico-comporta-
mental em interconsulta psicológica no ambiente hospitalar. O atendimento psicológico é solicitado pela equipe médica por meio do Pedido de 
Interconsulta (PI), no qual constam dados de identificação do paciente e breve descrição da demanda. A intervenção do psicólogo é realizada 
de forma sistemática, envolvendo observação direta e registro dos comportamentos e de sua relação com o ambiente, podendo ser dividida 
em cinco procedimentos: 1) Definição da demanda e coleta de informações com a equipe de saúde – buscando-se compreender o motivo do PI, 
expectativas da equipe e os aspectos clínicos do paciente, incluindo prognósticos; 2) Avaliação – o paciente é avaliado quanto sua compreensão 
do diagnóstico e da internação, expectativas de recuperação, adaptação ao ambiente hospitalar, perda de funcionalidade após adoecimento, 
relacionamento com a equipe de saúde, a presença suporte familiar e social, repertório comportamental, estratégias de enfrentamento, sinto-
mas de ansiedade e depressão e histórico de tratamento psiquiátrico; 3) Intervenção – por meio de acolhimento e validação de sentimentos, psi-
coeducação, análise funcional, treino discriminativo, treino de resolução de problemas, modelagem, dessensibilização sistemática e orientação 
para comportamentos assertivos; 4) Devolução e orientações à equipe; 5) Encaminhamentos – solicitação a outros profissionais de saúde. Este 
modelo de atuação visa permitir a integração das dimensões biopsicossociais da saúde, possibilitando uma atenção diferenciada aos aspectos 
emocionais envolvidos no adoecimento do paciente internado.

sobre como lidar com a criança diagnosticada com TEA dentro da sala de aula inspiraram este trabalho, que se caracteriza por uma pesquisa-ação 
que buscou, por meio de encontros no Grupo de Estudo e Apoio a Profissionais e Pais de Autista (GEAPPA), discutir sobre práticas pedagógicas 
para o atendimento de crianças com TEA derivadas da Childhood autism rating Scale - versão em português (CARS-BR), sob o enfoque da Análise 
do Comportamento Aplicada e da Teoria Bioecológica do desenvolvimento Humano de Bronfenbrenner.  Como resultado foi possível perceber 
que o diagnóstico é o ponto de partida para organizar o processo de inclusão escolar da criança com TEA e o conhecimento estruturado sobre o 
quadro do TEA, proporcionado pelos descritores da CARS-BR, possibilita ao professor escolher práticas pedagógicas que atendam às necessida-
des dessa criança e um suporte para comparar seu desenvolvimento depois de intervenções pedagógicas orientadas nesses quesitos. Assim, os 
descritores da CARS-BR favorecem a formulação de um plano que orienta ao professor sobre os comportamentos a serem avaliados de forma 
objetiva e ainda possibilita a formulação de um plano de ação adequado às necessidades e às potencialidades da criança com TEA.

Palavras-chave: Educação Especial, Transtorno do Espectro Autista, Inclusão Escolar, CARS-BR.
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ATUAÇÃO DO PSICÓLOGO EM UM PROGRAMA DE REABILITAÇÃO CARDIOVASCULAR

AnA PAULA CASAGRAndE SILVA ROdRIGUES1 2, CAMILA dELLATORRE BORGES1 2, RICARdO GORAYEB2
1 hoSPital daS ClíNiCaS da FaCUldadE dE MEdiCiNa dE riBEirão PrEto
2 dEPartaMENto dE NEUroCiêNCiaS E CiêNCiaS do CoMPortaMENto, UNivErSidadE dE São PaUlo, CaMPUS riBEirão PrEto

As doenças cardiovasculares (dCVs) são consideradas pela Organização Mundial de Saúde a principal causa de mortalidade, morbidade e inca-
pacidade no mundo. O desenvolvimento dessas doenças sofre influência tanto de aspectos biológicos quanto de fatores psicossociais. Dentre 
os fatores psicossociais incluem-se os hábitos de vida não saudáveis e os aspectos psicológicos, que podem ser modificados com a intervenção 
comportamental. Este trabalho descreve um modelo de atuação do psicólogo, seguindo a abordagem analítico-comportamental, com pacien-
tes acompanhados em um Programa de Reabilitação Cardiovascular (PRCV) de um hospital público universitário de nível terciário. Tal modelo 
constitui-se em uma avaliação psicológica para identificar possíveis déficits comportamentais alvo de atendimentos individuais posteriores, bem 
como um grupo psicoeducativo realizado semanalmente no ambulatório multiprofissional. O protocolo de avaliação é composto por uma entre-
vista semiestruturada referente a condições sociodemográficas, conhecimento e impacto da doença, fatores de risco para DCVs e integração ao 
PRCV. As sessões de avaliação têm por objetivo auxiliar o paciente a discriminar as contingências envolvidas em comportamentos relacionados 
à doença e os atendimentos buscam modificar comportamentos de risco e promover a adesão ao tratamento. O grupo psicoeducativo permite 
a identificação de pacientes com demanda para atendimento psicológico individual, sendo também uma oportunidade para os pacientes discri-
minarem comportamentos de risco a serem modificados e favorece a troca de experiência entre os participantes, promovendo a aprendizagem 
de possíveis estratégias para modificação desses comportamentos. Esse modelo de intervenção contribui para redução dos fatores de risco, 
promoção da adesão ao tratamento e, consequentemente, para uma melhor qualidade de vida.

A AVALIAÇÃO NEUROPSICOLÓGICA DE CRIANÇAS COM DOENÇAS NEURODEGENERATIVAS – UMA VISÃO ANALíTICO COMPORTAMENTAL

MARIA CAROLInA FOnTAnA AnTUnES dE OLIVEIRA1 2, RICARdO GORAYEB2
1 hoSPital daS ClíNiCaS da FaCUldadE dE MEdiCiNa dE riBEirão PrEto
2 dEPartaMENto dE NEUroCiêNCiaS E CiêNCiaS do CoMPortaMENto, UNivErSidadE dE São PaUlo, CaMPUS riBEirão PrEto

Os avanços na área da neuropsicologia começaram a ocorrer quando os cientistas passaram a estudar soldados vítimas de lesões cerebrais e 
observaram significativas alterações tanto cognitivas quanto no comportamento dos mesmos. O processo de avaliação neuropsicológica consiste 
em mensurar as funções cognitivas e o comportamento do paciente. A análise do comportamento pode contribuir nesse processo, pois fornece 
subsídios para que o profissional faça uma análise aprofundada a respeito das contingências ambientais que podem interferir no desempenho 
cognitivo do paciente. no caso de crianças com doenças neurodegenerativas, entender como o cérebro do paciente funciona, bem como suas ma-
nifestações comportamentais é de fundamental importância para auxiliar o médico no diagnóstico correto, além de possibilitar o planejamento de 
intervenções mais eficazes do ponto de vista cognitivo e comportamental. A análise do comportamento compreende o pensamento (ou cognição) 
como um tipo de comportamento privado. Sendo assim, as funções cognitivas poderão ser entendidas pelo analista do comportamento da mes-
ma forma. Este trabalho descreve um modelo de avaliação neuropsicológica embasada também nos pressupostos da análise do comportamento 
dentro de um ambulatório infantil de doenças neurodegenerativas. no protocolo de avaliação, além do uso de instrumentos padronizados para 
mensurar as funções cognitivas, também é realizada a observação do comportamento do paciente a fim de realizar análises funcionais de forma a 
compreender mais amplamente as dificuldades dos pacientes. A análise funcional permite ainda auxiliar no entendimento de como os problemas 
cognitivos afetam a criança e sua família, possibilitando o planejamento de estratégias que visem minimizar os impactos destes.  

TíTULO GERAL: CRIANÇAS PEQUENAS COM E SEM DEfICIÊNCIA: ESTUDOS SOBRE O REPERTÓRIO SIMBÓLICO E SEUS REQUISITOS

COORDENADORA: ALESSAndRA CORnE CAnOSA1

1 laBoratório dE iNtEração SoCial, UNivErSidadE FEdEral dE São CarloS

Resumo Geral 

A emergência e a manutenção de repertórios simbólicos e seus requisitos, especialmente em crianças pequenas, tem atraído a atenção para 
os estudos que tiveram por objetivo identificar algumas variáveis críticas dos processos e dos procedimentos que os produzem ou avaliam. O 
objetivo desta sessão coordenada será discutir diferentes abordagens do repertório de crianças menores de 46 meses pela análise funcional 
conceitual dos componentes da atenção conjunta de crianças com deficiência visual; na identificação precoce do repertório verbal ou pré-verbal 
de crianças com síndrome de Down e pela pesquisa translacional realizada com o objetivo de verificar a manutenção de relações arbitrárias 
emergentes entre estímulos auditivos, visuais e táteis. A constituição destes repertórios pelas crianças pequenas foi abordada em cinco pesqui-
sas que examinaram variáveis do repertório de populações com e sem deficiência descritas pela análise comportamental. Um estudo analisou 
potenciais componentes da atenção conjunta para crianças com deficiência visual ou com síndrome de Down a partir da literatura da análise 
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do comportamento. Outro trabalho abordou a contribuição de dois instrumentos de avaliação para identificar precocemente os repertórios 
pré-verbais e verbais de crianças com síndrome de down. Três trabalhos investigaram experimentalmente o estabelecimento e manutenção de 
relações arbitrárias entre estímulos no repertório de crianças com desenvolvimento típico ou com riscos para o desenvolvimento. A emergência 
e a manutenção de relações entre estímulos foram investigadas recorrendo ao paradigma da equivalência de estímulos ou ao responder por 
exclusão. As cinco pesquisas situaram-se no contínuo da investigação analítico comportamental: conceitual, de aplicação e translacional.

FAPESP, CnPq, CAPES, Instituto nacional de Ciência e Tecnologia sobre Comportamento Cognição e Ensino (InCT-ECCE).

ESTABILIDADE DE RELAÇÕES ARBITRÁRIAS NO REPERTÓRIO DE UMA CRIANÇA COM DEfICIÊNCIA VISUAL

ALESSAndRA CORnE CAnOSA1, MARIA STELLA C. dE ALCânTARA GIL1

1 laBoratório dE iNtEração SoCial, UNivErSidadE FEdEral dE São CarloS

A pesquisa sobre a aprendizagem relacional inicial e a emergência do comportamento novo na população de crianças pequenas, incluindo crian-
ças com deficiência visual, possibilita a compreensão de variáveis críticas no estabelecimento de repertórios complexos em sujeitos humanos, 
além de propor estratégias de ensino eficazes para pessoas com desenvolvimento típico e atípico. Este estudo teve por objetivo verificar a ma-
nutenção de relações previamente aprendidas e de relações emergentes por equivalência de estímulos. Uma menina, com 46 meses e cegueira 
congênita, foi exposta ao ensino de relações condicionais, teste de emergência de novas relações e avaliação da manutenção de relações arbitrá-
rias entre estímulos. Os estímulos eram nomes ditados (A), objetos familiares (B), objetos convencionais (C) e objetos construídos para o estudo 
(d). As relações AB, AC e Ad foram ensinadas; as relações BC/CB, Bd/dB e Cd/dC foram testadas. A manutenção das relações AB/AC; AB/Ad e 
AC/AD foi verificada, respectivamente, em intervalos de 129, 21 e 21 dias entre o teste e a obtenção do critério de estabilidade das relações. A 
participante aprendeu as relações auditivo-táteis AB, AC e Ad e respondeu consistentemente à avaliação da emergência das relações CB/BC, dB/
Bd e Cd/dC indicando formação de classes de equivalência de quatro membros (ABCd). Sondas de manutenção indicaram que as relações AB, 
AC e AD mantiveram-se intactas após a passagem do tempo. O desempenho nas sondas de manutenção indicou e eficácia das contingencias pla-
nejadas no ensino de relações entre estímulos. novos estudos, com maior número de participantes, podem colaborar para elucidar esta questão.

FAPESP (Processo 2014/15921-7); CAPES; Instituto nacional de Ciência e Tecnologia sobre Comportamento Cognição e Ensino (InCT-ECCE); CnPq

BEBÊS NASCIDOS PRé-TERMO E BAIXO PESO: RESPONDER POR EXCLUSÃO E MANUTENÇÃO DE RELAÇÃO CONDICIONAL EMERGENTE

nATÁLIA MARIA SERTORI1, MARIA STELLA C. dE ALCânTARA GIL1

1 laBoratório dE iNtEração SoCial, UNivErSidadE FEdEral dE São CarloS

Os nascimentos pré-termo e baixo peso são condições adversas de forte impacto no desenvolvimento e na aquisição da linguagem de crianças 
nascidas nestas condições. O responder por exclusão é um dos processos relacionados ao comportamentos de ouvinte que se constitui em um 
dos requisitos da linguagem. Embora seja um processo robusto e de ampla generalidade, não havia sido documentado para a esta população 
de crianças. O presente estudo teve por objetivos atestar a ocorrência do responder por exclusão em bebês nascidos pré-termo e baixo peso e 
verificar a manutenção de uma relação emergente em uma única tentativa de exclusão. Os sete participantes, com idades entre 18 a 21 meses, 
nascidos pré-termo e baixo peso, atingiram o critério de aprendizagem de discriminações condicionais, via emparelhamento com o modelo com 
três estímulos de comparação. Todos eles responderam por exclusão consistententemente. Seis dos sete participantes não estiveram sob o 
controle da novidade dos objetos. Em uma atividade que simulava uma brincadeira, após sete dias transcorridos da última sonda de exclusão, 
seis participantes selecionaram o estímulo de comparação indefinido apresentado na última sonda de exclusão condicionalmente ao nome 
correspondente indicando a manutenção da relação emergente na última tentativa de sonda de exclusão. Os participantes, bebês entre 18 e 
21 meses, nascidos pré-termo e baixo peso, responderam por exclusão e apresentaram resultados que sugerem a manutenção de uma relação 
emergente. Novos estudos deverão ser empreendidos empregando outros estímulos experimentais para verificar a generalidade dos achados 
sobre a manutenção da relação emergente nas sondas de exclusão.

Instituto nacional de Ciência e Tecnologia sobre Comportamento Cognição e Ensino (InCT-ECCE); FAPESP; CnPq.

APRENDIZAGEM E ESTABILIDADE DE RELAÇÕES ARBITRÁRIAS NO REPERTÓRIO DE UMA BEBÊ COM 24 MESES

GRAzIELE THOMASInHO dE AGUIAR1, MARIA STELLA C. dE ALCânTARA GIL1

1 laBoratório dE iNtEração SoCial, UNivErSidadE FEdEral dE São CarloS

Os pré-requisitos para estabelecer classes de estímulos arbitrários não estão totalmente estabelecidos na literatura, apesar de sua importância 
para a compreensão do comportamento simbólico e desenvolvimento de tecnologias de ensino para pessoas com desenvolvimento atípico. É 
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necessário realizar estudos com bebês cujo pouco tempo de vida atenuaria efeitos da história de reforçamento para se ter acesso aqueles pré-
-requisitos. O objetivo deste trabalho foi testar a emergência de relações visuais-visuais e verificar a manutenção das relações aprendidas a partir 
do ensino de discriminações condicionais auditivo-visuais. Uma bebê com 19 meses de idade, com desenvolvimento típico, foi exposta à tarefas 
de emparelhamento com o modelo com nomes e objetos; nomes e objetos criados para o experimento (A-nome, B-brinquedo e C-formas arbi-
trárias). Foram ensinadas relações AB e AC e testadas relações BC e CB. dois meses após o ensino e teste das relações foram realizados testes 
de manutenção das relações AB/AC/BC/CB. A participante aprendeu as relações AB e AC e atingiu critério de aprendizagem nos testes BC/CB e a 
formação de classes de equivalência de três membros (ABC). Sondas de manutenção indicaram que as relações AB e AC mantiveram-se intactas; 
além disso, o desempenho nos testes indicou manutenção das relações emergentes. Os resultados indicam que o procedimento apresentado 
foi eficaz para ensino de discriminações condicionais, emergência de classes de estímulos equivalentes e manutenção das relações aprendidas. 
Recomenda-se a replicação desse estudo com um maior número de participantes é importante para atestar sua generalidade.

CAPES, Instituto nacional de Ciência e Tecnologia sobre Comportamento Cognição e Ensino (InCT-ECCE); FAPESP; CnPq

ESTABILIDADE DE hABILIDADES VERBAIS E PRé-VERBAIS NO REPERTÓRIO DE CRIANÇAS COM SíNDROME DE DOWN 

GABRIELA AnICETO1, MARIA STELLA C. dE ALCânTARA GIL1

1 laBoratório dE iNtEração SoCial, UNivErSidadE FEdEral dE São CarloS

A síndrome de down resulta em comprometimentos que interferem no desenvolvimento da linguagem das crianças pequenas, com forte im-
pacto na comunicação e sociabilidade. Instrumentos de avaliação precoce de comportamentos verbais e pré-verbais (linguagem), disponíveis no 
Brasil, têm algumas características comuns: construção pelos marcos do desenvolvimento de crianças sem deficiência diagnosticada; tradução 
cuidadosa, sem validação. Para promover o desenvolvimento da linguagem é preciso identificar habilidades verbais características presentes no 
repertório da criança pequena com síndrome de down. A tarefa parece requerer mais de um instrumento de avaliação passível de aplicação 
desde o primeiro mês de vida, para aumentar a probabilidade de acesso às habilidades instaladas de crianças com deficiência, considerando que 
foram construídos pelos marcos do desenvolvimento de outra população. O objetivo deste trabalho foi identificar habilidades verbais ou pré-
-verbais de crianças pequenas com síndrome de down que foram mantidas em dois instrumentos de avaliação. Três meninas e um menino, com 
síndrome de down (cariótipo: trissomia simples), entre 12 e 46 meses, realizaram tarefas do Teste de Triagem de desenvolvimento de denver II e 
do Inventário Portage Operacionalizado, nesta ordem. Desempenho similar foi verificado pelos dois instrumentos: emprego de gestos com fun-
ção verbal para todos os participantes; emissão de balbucios para três participantes; linguagem oral pouco compreensível no repertório de um 
participante e ausente nos demais. A manutenção do repertório identificado e daquele desejável, de acordo com os dois instrumentos, ofereceria 
melhores condições de se propor programas de ensino das habilidades a serem instaladas, a partir de comportamentos estáveis no repertório.

Pesquisa realizada com o apoio CAPES, Instituto nacional de Ciência e Tecnologia sobre Comportamento Cognição e Ensino (InCT-ECCE); FAPESP; CnPq.

CARACTERIZAÇÃO COMPORTAMENTAL DA ATENÇÃO CONjUNTA NO REPERTÓRIO DE CRIANÇAS COM DEfICIENCIA 

GABRIELA AnICETO1, MIRIAM AdALGISA BEdIM GOdOY1, MARIA STELLA C. dE ALCânTARA GIL1

1 laBoratório dE iNtEração SoCial, UNivErSidadE FEdEral dE São CarloS

A abordagem comportamental descreveu componentes da atenção conjunta para as populações de crianças com autismo ou com desenvolvi-
mento esperado para os marcos de idade. Um levantamento assistemático da literatura resultou em número restrito de pesquisas empíricas 
sobre a atenção conjunta em crianças com síndrome de Down ou com deficiência visual, sugerindo o desafio caracterizar componentes da 
atenção conjunta na perspectiva comportamental. O objetivo deste trabalho foi identificar os componentes da atenção conjunta, para crianças 
com síndrome de Down e para crianças com deficiência visual, descritos nos relatos de pesquisa empírica publicados em periódicos nacionais e 
internacionais. A ferramenta “State of the art through Systematic review” (Start) foi empregada para artigos publicados de 2000 a 2016, usando os 
descritores: crianças/children; criança/child; síndrome de down/down sydrom; deficiência visual/visually impaired; cega/blind; atenção conjunta/
joint attention; atenção compartilhada/joint attention. Foram selecionados 3 artigos sobre atenção conjunta para a população de crianças com 
síndrome de Down e 6 artigos para as crianças com deficiência visual. No primeiro caso, os componentes da atenção conjunta foram semelhantes 
aos descritos para as crianças com desenvolvimento esperado: seguimento do olhar, referenciamento social, gestos protoimperativos, gestos 
protodeclarativos e monitoramento. no segundo, os componentes envolveram a referência à atenção auditiva e tátil, por parte da criança com 
deficiência visual, e poucas referências aos comportamentos observados por parte da díade considerada. Ressaltou-se a necessidade de realizar 
estudos empíricos para a descrição comportamental das classes de resposta das crianças com deficiência visual e dos adultos em relação aos 
aspectos relevantes do ambiente.

Pesquisa realizada com o apoio CAPES, Instituto nacional de Ciência e Tecnologia sobre Comportamento Cognição e Ensino (InCT-ECCE); FAPESP; 
CnPq;
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TíTULO GERAL: SIMPÓSIO CLICS: EQUIVALÊNCIA DE ESTíMULOS E EXPRESSÕES fACIAIS DE EMOÇÕES

COORDENADORA: nATALIA M. AGGIO1

1 UNivErSidadE FEdEral dE São CarloS

Resumo Geral
O Paradigma da equivalência de estímulos vem sendo usado com bastante sucesso como um modelo comportamental de relações simbólicas. 
Ao permitir a estabelecimento, em laboratório, de relações análogas a relações semânticas, é possível investigar diferentes variáveis que afetem 
a formação de redes de relações. O simpósio proposto tem objetivo de apresentar pesquisas empíricas que envolveram formação e manutenção 
de classes de equivalência, assim como transferência de significado entre estímulos de uma mesa classe, quando fazem parte dessas classes fa-
ces com diferentes expressões emocionais. O primeiro trabalho, realizado com idosos com indícios de comprometimento cognitivo, mostrou que 
a formação pode estar correlacionada com a gravidade do declínio e/ou com a escolaridade dos participantes. nesse caso não houve diferença 
no desempenho em função das diferentes emoções das faces. O segundo mostra dados parciais, com universitários, a respeito da influência de 
faces de medo e alegria em respostas de esquiva que envolviam estímulos que faziam parte dessas classes. Resultados indicaram que apenas os 
estímulos da classe de medo evocaram respostas de esquiva. Por ultimo, uma pesquisa feita com universitários comparou a adoção de tentativas 
de matching-to-sample com e sem atraso durante a formação das classes de equivalência, na manutenção das mesmas. Os resultados prelimina-
res indicam maior manutenção relações de equivalência quando o matching com atraso foi adotado e maior probabilidade de estabilidade das 
classes que envolviam fotos com expressões de alegria. Os resultados apresentados indicam que estímulos emocionais positivos e negativos não 
influenciam a formação de classes de equivalência, mas têm impacto na manutenção dessas. Ademais, a transferência de função entre estímulos 
de uma mesma classes influenciam o responder quando esses estímulos estão envolvidos em tarefas de esquiva. Os resultados ampliam e for-
talecem a compreensão de comportamento simbólico quando estímulos emocionais estão envolvidos. 

Palavras-chave: Equivalência de estímulos; formação de classes de equivalência; manutenção de classes de equivalência; transferência de fun-
ção; estímulos emocionais comportamento simbólico

fORMAÇÃO DE CLASSES DE EQUIVALÊNCIA EM IDOSOS COM INDICATIVO DE DECLíNIO COGNITIVO.

TAIS FRAnCInE REzEndE1, nATALIA M. AGGIO1, JULIO C. dE ROSE1

1 UNivErSidadE FEdEral dE São CarloS

Estima-se que a demência atinja, atualmente, cerca 47,5 milhões de pessoas e que 7,7 milhões de novos casos sejam diagnosticados por ano. 
Com impacto direto na funcionalidade e, por consequência, na qualidade de vida dos idosos, a melhor compreensão sobre as demências é de 
suma importância. neste cenário destaca-se a potencialidade do paradigma da equivalência de estímulos como um modelo experimental para 
estudo de cognição, que pode ser bastante útil em investigações com a população idosa com comprometimento cognitivo. A presente pesquisa 
teve por objetivo investigar a formação de duas classes de equivalência com quatro estímulos, compostas por fotos com expressões faciais de 
alegria e raiva (nódulo) e figuras abstratas, em seis participantes com indícios de comprometimento cognitivo, com diferentes escolaridades. O 
comprometimento cognitivo foi aferido por meio do Mini-Exame de Estado Mental (MEEM). Os participantes com piores desempenho no MEEM 
foram também aqueles com menos anos de escolaridade. Três participantes formaram as classes de equivalência e três não atingiram critério de 
aprendizagem já no treino da primeira relação de linha de base. Os participantes pior desempenho no MEEM e com menos anos de escolaridade 
foram os que não aprenderam nem ao menos as relações de linha de base. não foram observadas diferenças no desempenho de formação das 
classes de equivalência com as faces de alegria, comparado com as de raiva. Os resultados corroboram dados da literatura que mostram corre-
lação entre os escores no MEEM e o desempenho em classes de equivalência, no mesmo sentido apontado na presente pesquisa, e adiciona a 
escolaridade com uma nova variável a ser investigada. 

Palavras-chave: Equivalência de estímulos; idosos; comprometimento cognitivo
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TRANSfERÊNCIA DE fUNÇÃO EM CLASSES ENVOLVENDO fACES DE MEDO E ALEGRIA: EfEITOS SOBRE O SIGNIfICADO DOS ESTíMULOS E 
RESPOSTAS DE ESQUIVA

WILLIAM FERREIRA PEREz1, JOãO HEnRIQUE dE ALMEIdA2, JULIO C. dE ROSE2, LÚCIA CARInA CARnEIRO dOS SAnTOS SOARES1, TAInÁ FEY LInG 
WAnG1, THAíS EULALIO dAnTAS GUEdES dE MORAIS1, AndRÉ VELOSO MASCAREnHAS1, AndRÉ AMORIM RAMOS1, dAn JOSUA1

1 CENtro ParadiGMa, 2 UNivErSidadE FEdEral dE São CarloS

Símbolos abstratos podem adquirir significados emocionais quando relacionados por equivalência a expressões faciais. O presente estudo in-
vestigou a transferência de significado de expressões faciais de medo e alegria para estímulos abstratos via relações de equivalência. Uma 
tarefa de emparelhamento com o modelo foi utilizada para estabelecer duas classes de equivalência entre expressões faciais de emoção e 
figuras abstratas. Expressões faciais de medo fizeram parte da Classe 1: A1(Medo)-B1-C1-D1; expressões de alegria fizeram parte da Classe 2: 
A2(Alegria)-B2-C2-d2. despois de realizados os treinos relacionais (AB, AC, Cd) e os testes de equivalência (Bd, dB), os participantes avaliaram o 
significado de um estímulo abstrato de cada classe, D1 e D2, relacionados por equivalência a uma expressão facial de medo (A1) ou alegria (A2), 
respectivamente; para tanto, foi utilizada uma escala de diferencial semântico. Além disso, os mesmos estímulos abstratos foram avaliados em 
uma escala de expectativa de US e em uma escala de valência; posteriormente, os mesmos estímulos foram apresentados em uma tarefa com-
portamental que registrou a ocorrência de respostas de esquiva. Os resultados, ainda que parciais, indicam que os estímulos abstratos passaram 
a  ter o significado das faces às quais foram relacionados por equivalência; os estímulos da classe de medo foram considerados negativos e os da 
classe de alegria, positivos; os estímulos da classe de medo evocaram respostas de esquiva, o que não ocorreu com os estímulos da classe alegre.

EfEITOS DO TREINO SMTS E DMTS SOBRE A ESTABILIDADE DE CLASSES DE EQUIVALÊNCIA E TRANSfERÊNCIA DE fUNÇÃO: RESULTADOS 
PRELIMINARES.

MARCELO VITOR SILVEIRA1, JULIO C. CAMARGO2, GIOVAn W. RIBEIRO2, nATALIA M. AGGIO2, MARIÉLE d. CORTEz2, JULIO C. dE ROSE2, REnATO 
BORTOLOTI3

1 UNivErSidadE FEdEral do aBC, 2 UNivErSidadE FEdEral dE São CarloS, 3 UNivErSidadE FEdEral dE MiNaS GEraiS

Serão apresentados dados preliminares de um estudo cujo objetivo é verificar os efeitos do treino Matching-to-Sample simultâneo e com atraso 
sobre a manutenção de relações de equivalência e da transferência de função de faces humanas com expressões de alegria, raiva e tristeza 
(A) para estímulos abstratos equivalentes a elas (B, C e d). Os participantes (universitários) foram submetidos a um treino que estabeleceu as 
discriminações condicionais AB, AC e Cd. Para 10 participantes, um atraso de 2 segundos se interpunha entre a remoção do estímulo modelo 
a apresentação dos estímulos de comparação ao longo das tentativas de treino (Grupo dMTS). Para nove participantes, todos os estímulos 
permaneciam visíveis durante a tentativa (Grupo SMTS). Todos os participantes atingiram critério em testes Bd e dB conduzidos após o treino. 
Além disso, os resultados dos diferenciais semânticos mostraram que os estímulos d1, d2 e d3 foram avaliados pelos participantes de ambos 
os grupos do mesmo modo que as faces A1, A2 e A3 foram avaliadas por um Grupo Controle. de seis participantes do Grupo dMTS, dois apre-
sentaram a manutenção e da transferência de função de todas as classes e três apresentaram a manutenção da relação e da transferência de 
função apenas para a classe que incluía as faces alegres. de cinco participante do Grupo SMTS, apenas um apresentou a manutenção de todas 
as relações de equivalência e dois participantes apresentaram a manutenção da relação e da transferência de função apenas para a classe que 
incluía as faces alegres.

Palavras-chave: Equivalência de estímulos; transferência de função; manutenção de classes; dMTS; SMTS; universitários.
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TíTULO GERAL: QUESTÕES CONCEITUAIS E EXPERIMENTAIS EM CONDICIONAMENTO PAVLOVIANO

COORDENADOR: PEdRO FOnSECA zUCCOLO1

1 iNStitUto dE PSiColoGia, UNivErSidadE dE São PaUlo

Resumo Geral

Sabe-se que a análises do comportamento operante e condicionamento pavloviano (respondente) se desenvolveram de maneira paralela. En-
quanto que a análise operante ficou muito ligada à análise do comportamento skinneriana; a área de condicionamento pavloviano foi desenvol-
vida principalmente com base em modelos associacionistas. Como resultado, ainda é comum que manuais de análise do comportamento deem 
ênfase no efeito do pareamento entre um estímulo condicionado (CS) e um estímulo incondicionado (US) na alteração de uma resposta incondi-
cionada (UR), que passa a ser condicional ao CS. Esse aspecto representa a visão de que o pareamento entre CS e US é condição suficiente para 
o condicionamento Pavloviano ocorrer. Entretanto, dados experimentais mostram que o condicionamento depende da relação de contingência 
entre CS e US, e, por conseguinte, é função de probabilidades condicionais entre CS e US. Além disso, há uma série de especificidades sobre o 
condicionamento pavloviano em humanos, juntamente com aplicações desses conhecimentos 
para áreas afins que são pouco divulgadas entre analistas do comportamento. Este simpósio tem por objetivo discutir variáveis relacionadas ao 
condicionamento pavloviano, para ampliar a noção de condicionamento pavloviano para além da ideia de reflexo condicionado, e apresentar 
questões recentes na área. Andeson Gonçalves Carneiro apresentará estudos experimentais em animais, destacando a visão mais contemporâ-
nea sobre o condicionamento pavloviano. Pedro Fonseca Zuccolo mostrará especificidades sobre o condicionamento pavloviano em humanos. 
Rafael Krasic Alaiti mostrará evidências de que o condicionamento pavloviano está envolvido nos fenômenos da dor relacionada a execução de 
movimentos e manutenção postural.

Palavras-chave: condicionamento pavloviano, contingência, comportamento verbal, dor crônica

CONTINGUIDADE, CONTINGÊNCIA E RELAÇÃO ENTRE OS ESTíMULOS NO CONDICIONAMENTO PAVLOVIANO

AndERSOn GOnçALVES CARnEIRO1, MIRIAM GARCIA MIJARES1

1 iNStitUto dE PSiColoGia, UNivErSidadE dE São PaUlo

Condicionamento Pavloviano tem sido um tópico presente em estudos experimentais sobre aprendizagem. Tradicionalmente, tem sido enfa-
tizado na área o efeito do pareamento entre um estímulo condicionado (CS - antes considerado neutro) e um estímulo incondicionado (US) na 
alteração de uma resposta incondicionada (UR), que passa a ser condicional ao CS. Esse aspecto representa a visão de que o pareamento entre 
CS e US é condição suficiente para o condicionamento Pavloviano ocorrer. Entretanto, há outra visão oposta destacando que o condicionamento 
depende da relação de contingência entre CS e US, e, por conseguinte, é função de probabilidades condicionais entre CS e US, o que indica que 
a contiguidade não seria suficiente. Além dessas visões, a relação entre CS e US, no que se refere às características dos estímulos e o tipo de 
procedimento utilizado, são determinantes no condicionamento. O objetivo deste trabalho consiste em abordar e discutir essas propostas, a 
partir de estudos experimentais, destacando como elas influenciaram as pesquisas atuais e o reflexo disso sobre o conceito de condicionamento 
Pavloviano atualmente.

Palavras-chave: condicionamento pavloviano, contiguidade, contingência

ESPECIfICADADES DO ESTUDO DO CONDICIONAMENTO PAVLOVIANO EM hUMANOS

PEdRO FOnSECA zUCCOLO1, MARIA HELEnA LEITE HUnzIKER1

1 iNStitUto dE PSiColoGia, UNivErSidadE dE São PaUlo

O condicionamento pavloviano é um processo no qual um estímulo inicialmente inócuo, após ser associado com um estímulo incondicional (US), 
passa a eliciar respostas (CR) que antes não eram produzidas por ele, tornando-se um estímulo condicional (CS). Sugere-se que ansiedade e 
medo, descritos em algumas psicopatologias, podem ser respostas eliciadas por CSs em decorrência de uma história de associação com US aver-
sivos ou traumáticos. Por conta dessa possível ponte entre fenômenos clínicos e processos básicos, o condicionamento pavloviano tem um des-
taque especial na literatura, com experimentos sendo conduzidos em diferentes espécies. Esta apresentação tem por objetivo mostrar algumas 
especificidades desse tipo de aprendizagem em humanos, com ênfase nos diferentes sistemas de respostas (respostas de sobressalto, atividade 
eletrodérmica e atividade cardiovascular), nos tipos de procedimento associativos (condicionamento por traço ou por atraso) e se a capacidade 
de descrever as contingências CS-US (awareness) é necessária para que ocorra condicionamento. Serão apresentados dados experimentais que 
sugerem que: 1) sistemas fisiológicos diferentes são condicionados a depender da natureza do estímulo incondicional (aversivo x não-aversivo) 
e 2) o comportamento verbal de descrever as contingências entre o CS e o US (awareness) é necessário para que ocorra condicionamento a 
depender do sistema e também do tipo de procedimento usado. Serão discutidas as implicações desses dados para a transposição de dados de 
estudos com animais para os experimentos com humanos.

Palavras-chave: condicionamento respondente, sistemas de resposta, awareness
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DOR CONDICIONADA E EXECUÇÃO DE MOVIMENTOS E MANUTENÇÃO DE POSTURAS

RAFAEL KRASIC ALAITI1, MARCELO FERnAndES dA COSTA1

1 iNStitUto dE PSiColoGia, UNivErSidadE dE São PaUlo

Evidências neurocientíficas acumuladas ao longo dos últimos 20 anos demonstram que a percepção dolorosa pode ser, em si, uma resposta in-
condicionada (UR). Diversos estudos de neuroimagem identificaram que a experiência dolorosa está associada a ativação combinada de diversas 
áreas cerebrais, incluindo tanto estruturas corticais quanto subcorticais, sendo sua cronificação dependente de uma reorganização funcional, 
anatômica e química do cérebro. Em conjunto, tais estudos evidenciam que a nocicepção (definida como a ativação de neurônios aferentes de 
limiar alto, relacionados a captação de estímulos nocivos, e suas respectivas projeções centrais) não é suficiente e/ou necessária em alguns casos 
para que a experiência de dor seja eliciada. Esta mudança de paradigma na forma de se encarar a dor, especialmente nos casos crônicos, possui 
uma grande relevância clínica para a compreensão das queixas de pacientes com quadros musculoesqueléticos crônicas, que atualmente estão 
dentre as principais condições associadas a incapacidade no mundo. Esta apresentação tem por objetivo demonstrar as evidências científicas 
atuais nos campos das neurociências e do condicionamento pavloviano associadas ao fenômeno da dor relacionada a execução de movimentos 
e manutenção de posturas, que correspondem as queixas vivenciadas por esta população de pacientes. Serão apresentados dados experimen-
tais que sugerem que: 1) emoções podem ser condicionadas a execução de movimentos, influenciando a seleção posterior de comportamentos 
operantes; 2) a percepção da dor supralimiar pode ser modulada via processos de condicionamento com estímulos proprioceptivos ou extero-
ceptivos, produzindo processos de nocebo e placebo e 3) a percepção da dor pode ser eliciada por vias sensoriais não relacionadas a nocicepção 
via processos de condicionamento, produzindo o fenômeno de alodínia. Serão discutidas as implicações destes dados para a compreensão das 
queixas de pacientes com queixas musculoesqueléticas crônicas.
 
Palavras-chave: condicionamento respondente, percepção dolorosa, dor crônica

TíTULO GERAL: INTERfACES ENTRE BIOLOGIA E ANÁLISE DO COMPORTAMENTO

COORDENADORA: CAROLInA LAUREnTI1 2

1 laBoratório dE FiloSoFia E MEtodoloGia da PSiColoGia, UNivErSidadE EStadUal dE MariNGá
2 ProGraMa dE PóS-GradUação EM aNáliSE do CoMPortaMENto, UNivErSidadE EStadUal dE loNdriNa

Resumo Geral 

O modelo de seleção por consequências oferece um contexto privilegiado para discutir possíveis interfaces entre análise do comportamento e 
outras áreas de conhecimento. Um caso emblemático são as relações entre análise do comportamento e a biologia, que são alvo de debate des-
de os primeiros modelos de explicação do comportamento propostos por Skinner. Considerando essas possibilidades de diálogo, este simpósio 
tem o objetivo de problematizar o alcance das aproximações entre seleção por consequências e teorias biológicas da evolução das espécies e 
do desenvolvimento orgânico. Pautando-se na análise da noção de variação defendida pelas teorias evolutivas neodarwinista e neolamarckista, 
o primeiro trabalho discute os limites e as potencialidades das analogias estabelecidas por Skinner entre evolução das espécies, evolução do 
comportamento e evolução de práticas culturais, discutindo algumas implicações desse exame em termos do papel do desenvolvimento e da 
aprendizagem no curso evolutivo das espécies. Assumindo as vantagens de uma leitura neolamarckista do processo evolutivo no contexto do 
modelo de seleção pelas consequências, o segundo trabalho trata de algumas possibilidades de relação entre cultura e filogênese, investigando, 
mais especificamente, se a cultura pode interferir na evolução. Para tanto, o conceito de cultura é problematizado, bem como a participação do 
comportamento verbal no caso de culturas humanas, que parece tornar a transmissão de práticas culturais com importância evolutiva possível. 
Já o terceiro trabalho discute alguns dados atuais da biologia, nos campos da epigenética, da correlação entre evolução e desenvolvimento (Evo-
-devo) e da abrangência filogenética do comportamento operante. Partindo desses dados, o trabalho discute algumas imprecisões conceituais e 
incoerências na transição entre biologia e análise do comportamento, tal como a própria interpretação neolamarckista dos dados epigenéticos.

Palavras-chave: evolução; desenvolvimento; comportamento.
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NOÇÕES DE VARIAÇÃO NAS TEORIAS EVOLUTIVAS E SUAS IMPLICAÇÕES PARA AS RELAÇÕES ENTRE fILOGÊNESE, ONTOGÊNESE E CULTURA 

CAROLInA LAUREnTI1 2

1 laBoratório dE FiloSoFia E MEtodoloGia da PSiColoGia, UNivErSidadE EStadUal dE MariNGá
2 ProGraMa dE PóS-GradUação EM aNáliSE do CoMPortaMENto, UNivErSidadE EStadUal dE loNdriNa

Seleção por consequências é um modelo de explicação da origem e evolução das espécies, do comportamento e de práticas culturais. Skinner 
pautou-se na noção de evolução biológica darwinista para tecer esses paralelos. Usualmente, o termo darwinismo descreve uma explicação do 
processo evolutivo com base nos processos de variação e seleção. dessa perspectiva, tanto a teoria neodarwinista quando a teoria neolamar-
ckista da evolução, em suas versões contemporâneas, são darwinistas, já que consideram que a seleção de variações é um dos principais meca-
nismos de mudança evolutiva. Contudo, essas teorias apresentam algumas diferenças em relação à natureza da variação, considerada o material 
da seleção. Para a teoria neodarwinista, a seleção opera exclusivamente sobre variações genéticas randômicas; já para a teoria neolamarckista, 
as variações que podem ter impacto evolutivo não são apenas genéticas, sendo que nem todas elas são randômicas, podendo, em algum grau, 
ser influenciadas pelo ambiente. O objetivo deste trabalho é discutir algumas implicações dessas distintas concepções de variação para pensar 
as analogias entre filogênese, ontogênese e cultura no modelo de seleção pelas consequências. Em um primeiro momento, serão derivadas al-
gumas contribuições da concepção neodarwinista de variação no afastamento da teleologia e do mentalismo na explicação da origem e evolução 
de novos comportamentos e de práticas culturais. Mas alguns limites também serão indicados, como a impossibilidade de o desenvolvimento e a 
aprendizagem terem impacto evolutivo. Movimento semelhante será feito em relação à teoria neolamarckista da evolução. Contudo, se a noção 
de variação neolamarckista estiver na base das analogias entre evolução da espécie, do comportamento e da cultura, inaugura-se a possibilidade 
de a ontogênese interferir na filogênese. Assim, a teoria neolamarckista da evolução parece trazer possibilidades mais promissoras para a análise 
do comportamento participar do debate evolutivo.

Palavras-chave: seleção; variação; filogênese; ontogênese.

DISCUTINDO AS RELAÇÕES ENTRE CULTURA E fILOGÊNESE

CARLOS EdUARdO LOPES 2

1 laBoratório dE FiloSoFia E MEtodoloGia da PSiColoGia, UNivErSidadE EStadUal dE MariNGá

O selecionismo skinneriano esboça uma proposta de integração de diferentes ciências históricas. Isso seria possível desde que essas ciências 
discutissem a “evolução” de seus respectivos objetos de estudo (espécies, repertórios operantes e culturas) em termos dos processos de varia-
ção e seleção pelas consequências. Além de uma concepção comum de história, o selecionismo parece ainda admitir a possibilidade de uma 
interação entre os diferentes níveis, exigindo um diálogo entre as diferentes ciências históricas, principalmente quando se busca compreender 
os fenômenos humanos. Este trabalho pretende discutir algumas possibilidades de interação entre os níveis cultural e filogenético, o que coloca 
a questão de se a cultura pode ter impacto evolutivo. Para tanto, será apresentada uma definição de cultura que permite articular análise do 
comportamento e algumas propostas da biologia interessadas nessa questão (como o modelo de construção de nichos). no caso de uma cultura 
humana, a participação do comportamento verbal parece fazer diferença, pois permite uma transmissão bastante rápida de práticas culturais. 
Uma vez que o impacto evolutivo da cultura depende da estabilidade no processo de transmissão de práticas, parece que uma análise desse 
aspecto ajudaria a avaliar o quanto a cultura pode interferir na filogênese.

Palavras-chave: construção de nichos; evolução cultural; evolução das espécies.
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TíTULO GERAL: TERAPIAS CONTEXTUAIS E COMPORTAMENTO GOVERNADO VERBALMENTE: DA PESQUISA BÁSICA à APLICAÇÃO

COORDENADOR: WILLIAM FERREIRA PEREz1

1 CENtro ParadiGMa

Resumo Geral 

diversas técnicas apresentadas pelas terapias contextuais têm por base o estabelecimento de um controle contextual de funções de estímulo 
diretamente estabelecidas por condicionamento respondente ou operante e de funções estabelecidas verbalmente (derivadas de relações 
arbitrárias entre estímulos). O presente simpósio apresenta três trabalhos que abordam o tema do controle verbal sob diferentes prismas. O 
primeiro trabalho apresenta um conjunto de experimentos sobre comportamento governado verbalmente (regras) partindo da perspectiva da 
RFT (Relational Frame Theory); o segundo trabalho apresenta uma demonstração experimental do controle contextual de funções estabelecidas 
diretamente via contingências de reforçamento e de funções verbalmente estabelecidas, discutindo, ainda, a implicação dos achados para a 
prática clinica; por fim, o terceiro trabalho apresenta o que é “desfusão cognitiva” e como essa técnica é utilizada, em contexto clínico, para 
enfraquecer o controle verbal e favorecer o controle pelas contingências. Tem-se por objetivo discutir as pontes entre os resultados de pesquisa 
básica e aplicadas, bem como direções para pesquisas futuras.

REPENSANDO O DETERMINISMO BIOLÓGICO NA ANÁLISE DO COMPORTAMENTO

CARLOS EdUARdO TAVARES dIAS1

1 iNStitUto dE PSiColoGia, UNivErSidadE dE São PaUlo

A Análise do Comportamento estrutura as Ciências Naturais e a Biologia no cerne de seus argumentos metodológicos e filosóficos. Desta ma-
neira, ao procurar relações funcionais entre eventos comportamentais não é incomum a presença de argumentos biologicamente deterministas 
ou imprecisões conceituais na transposição das premissas biológicas para a AC. A fim de discutir as relações de causalidade, determinismo e 
funcionalismo na área, serão apresentados e discutidos de maneira filosófico-conceitual dados oriundos das Ciências Biológicas do século XXI so-
bre epigenética, correlação entre evolução e desenvolvimento (evo-devo) e a abrangência filogenética do comportamento operante. Esses dados 
revisitam conceitos fundamentais da biologia clássica e lançam luz a novas possibilidades de compreensões evolutivas e ontogenéticas dos or-
ganismos e, no limite, de seus comportamentos. Ainda, serão apresentadas imprecisões conceituais e incoerências na transposição dos modelos 
biológicos para a AC. Ao fazer este levantamento de dados observou-se que os estudos epigenéticos podem contribuir para uma compreensão 
mais integrada entre os processos evolutivos e de desenvolvimento do comportamento. Entretanto, dentro da área da AC estudos epigenéticos 
são interpretados como neolamarckistas uma vez que não abordam uma seleção direcional (natural ou por consequências). Esta interpretação 
neolamarckista se apresenta como uma imprecisão conceitual, sendo necessária revisitar estes conceitos. Ainda, analisar os dados biológicos 
(evolutivos e epigenéticos) e sua significância para o estudo comportamental leva a repensar os argumentos deterministas causais da biologia 
empregados na análise do comportamento, em associação a outros dados evolutivos não selecionistas.

Palavras-chave: determinismo biológico; epigenética; filogênese, evo-devo. 
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REVISITANDO O COMPORTAMENTO GOVERNADO POR REGRA: UMA ANÁLISE EXPERIMENTAL CONTEMPORâNEA

CAInã TEIXEIRA GOMES1, dERMOT BARnES-HOLMES2, WILLIAM FERREIRA PEREz3

1 PoNtiFíCia UNivErSidadE CatóliCa dE São PaUlo, 2 GhENt UNivErSity, 3 CENtro ParadiGMa

Há quase 30 anos, Hayes e Hayes (1989) salientaram os limites da análise Skinneriana do que foi chamado de comportamento governado por re-
gra. Um dos motivos para tal crítica seria a falta de uma análise técnica do treino que o ouvinte precisa passar para que regras passem a controlar 
o seu comportamento. Skinner (1966) afirmou que uma regra completa é composta pela a especificação de um antecedente, de uma resposta e 
de uma consequência. Apesar de algumas valiosas contribuições experimentais da RFT (O’Hora, Barnes-Holmes, Roche & Smeets, 2004; O’Hora, 
Barnes-Holmes & Stewart, 2014), não havia nenhum estudo que investigasse que tipo de treino relacional seria necessário para que o ouvinte 
passasse a responder a regra completa. O presente estudo é composto de quatro experimentos com doze estudantes universitários. O proce-
dimento geral foi composto por um pré-treino para que os participantes aprendessem a responder de acordo com relações antes/depois sob 
controle de duas dicas contextuais; seguido por pré-treino para uma tarefa go/no-go; seguido por uma tarefa de seguimento de regras go/no-go; 
uma tarefa de matching-to-sample na qual eram aprendidas relações de equivalência e; uma tarefa final de teste de seguimento derivado de 
regras. Os resultados confirmam a hipótese de Hayes e Hayes (1989) de que regras são compostas por relações temporais e de equivalência. Os 
limites do presente estudo serão descritos e sugestões para estudos futuros serão apontadas tendo em vista pesquisas que busquem a análise 
do comportamento governado por regras enquanto uma forma de responder relacional arbitrariamente aplicável. 

CONTROLE CONTEXTUAL DE fUNÇÕES DE ESTíMULO DIRETAMENTE ESTABELECIDAS E DERIVADAS DE RELAÇÕES DE EQUIVALÊNCIA

WILLIAM FERREIRA PEREz1, CAInã TEIXEIRA GOMES1, BARBARA MOHOR GOULART CORRêA1

1 CENtro ParadiGMa

diversas técnicas apresentadas pelas terapias contextuais tem por base o estabelecimento de um controle contextual de funções de estímulo 
diretamente estabelecidas por condicionamento respondente ou operante e de funções estabelecidas verbalmente (derivadas de relações ar-
bitrárias entre estímulos). no entanto, o controle contextual de funções diretas e derivadas ainda carece de suporte experimental. no presente 
estudo, participantes adultos foram submetidos a uma tarefa organizada em ciclos de treino e teste. Inicialmente foram estabelecidas funções 
diretas para estímulos sólidos, tracejados e pontilhados. Em seguida, tais estímulos foram colocados em classe de equivalência com estímulos 
abstratos coloridos, também com função pré-determinada. Foi então realizado um teste em que, na presença de uma moldura preta, os parti-
cipantes deveriam responder com base nas funções diretas, determinadas pelo tipo de linha que forma o estímulo (sólida, tracejada ou ponti-
lhada); na presença de uma moldura cinza, por sua vez, os participantes deveriam responder com base nas funções derivadas das relações de 
equivalência estabelecidas com os estímulos abstratos. Caso o participante não atingisse critério, as tentativas de teste eram apresentadas como 
tentativas de treino, ensinando “moldura preta à funções diretas” e “moldura cinza à funções derivadas”. Em seguida, um novo ciclo com novos 
estímulos era iniciado, passando por todas as etapas anteriormente descritas. Os resultados sugerem o estabelecimento do controle contextual 
de funções diretas e derivadas de relações de equivalência. discute-se a implicação dos achados para as terapias contextuais.

ENfRAQUECENDO O CONTROLE VERBAL POR MEIO DA DESfUSÃO COGNITIVA: O QUE é E COMO fAZER?

dAnIEL AFOnSO ASSAz1

1 UNivErSidadE dE São PaUlo

Em diversos casos clínicos, o controle verbal sobre o comportamento acarreta em padrões de resposta rígidos, pouco sensíveis às contingências, 
e que acarretam em sofrimento para o cliente. A Terapia de Aceitação e Compromisso (ACT) e, mais especificamente, a desfusão cognitiva, têm 
surgido como propostas de intervenção para reduzir o controle verbal sobre o comportamento nestas situações. Entretanto, a apresentação da 
desfusão cognitiva enquanto um termo de nível intermediário dificulta sua integração em uma análise funcional, prejudicando a compreensão 
dos processos comportamentais envolvidos e a aprendizagem de como promovê-la na sessão de terapia. Esta apresentação se propõe a discu-
tir o que é desfusão cognitiva e como fazê-la na prática clínica a partir de uma abordagem translacional, englobando pesquisas básicas sobre 
transformação clínica, pesquisas análogas de desfusão cognitiva e casos clínicos. A partir do enfoque translacional, será discutida a possibilidade 
de reduzir o controle verbal a partir da modelagem de respostas alternativas diante das cognições do cliente; da contextualização do pensar no 
falante; ou da contextualização do pensamento como espacialmente distante.

Questões éticas: declaramos que os dados de pesquisa a serem apresentados foram tiveram projeto previamente aprovado por um CEP.
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TíTULO GERAL: CONTRIBUIÇÕES DA ANÁLISE DO COMPORTAMENTO NA REDE DE ATENÇÃO à SAúDE MENTAL

COORDENADORA: FLÁVIA CAROLInE FIGE1

1 SECrEtaria dE EStado da SaúdE do ParaNá

Resumo Geral 

A proposta deste simpósio é apresentar algumas possibilidades de atuação do analista do comportamento no contexto da Rede de Atenção à 
Saúde Mental. Por meio da apresentação geral da organização da rede de saúde mental preconizada pelo Sistema Único de Saúde, com exemplos 
de atuação na atenção primária (nASF – núcleo de Apoio à Saúde da Família), na atenção secundária (ambulatório de saúde mental e CAPS) e 
na gestão de saúde mental. Será discutida a atuação do psicólogo sob o referencial da Análise do Comportamento nesses âmbitos. A primeira 
apresentação irá abordar o tema sob o ponto de vista da gestão de saúde mental, apresentando o atual modelo da Rede de Atenção à Saúde 
Mental, a atuação do analista do comportamento na gestão das políticas públicas de saúde, apresentando por fim a atuação em saúde mental na 
atenção primária, especificamente no NASF. A segunda apresentação apresentará a atuação do analista do comportamento na atenção secundá-
ria, especificamente no ambulatório de saúde mental. A terceira apresentação tem como objetivo apresentar possibilidades de atuação também 
na atenção secundária, em um importante equipamento da Rede de Atenção Psicossocial, o CAPS – Centro de Atenção Psicossocial. A partir de 
todas as apresentações será traçado um panorama da estruturação da Rede de Saúde Mental e de quais são as contribuições dos analistas do 
comportamento nos diferentes tipos de atenção à saúde mental (primária e secundária), demonstrando as diferenças relativas aos diferentes 
níveis de atenção e as similaridades na atuação tendo em vista o referencial teórico da Análise do Comportamento.

POSSIBILIDADES DE INTERVENÇÕES ANALíTICO-COMPORTAMENTAIS NA GESTÃO EM SAúDE MENTAL E NO NúCLEO DE APOIO à SAúDE 
DA fAMíLIA. 

FLÁVIA CAROLInE FIGE1

1 SECrEtaria dE EStado da SaúdE do ParaNá

A clínica baseada na abordagem analítico-comportamental é uma opção de tratamento psicoterápico embasada na teoria behaviorismo radical. 
Porém, dependendo do contexto que essa é aplicada pode diferir muito a atuação do profissional. Dentre as possibilidades de trabalho para o 
psicólogo clínico, um exemplo é o Ambulatório de Saúde Mental. Os Ambulatórios de Saúde Mental fazem parte da atenção secundária de saúde 
e são locais de atendimento especializado gratuito. nesses ambientes são oferecidas diversas opções de procedimentos como, por exemplo, o 
tratamento clínico, a intervenção em grupo e a visita domiciliar. O presente relato pretende descrever a experiência de uma psicóloga atendendo 
a população em dois Ambulatórios de Saúde Mental, de duas cidades do interior de São Paulo, na abordagem analítico-comportamental. na 
apresentação, serão discutidas as peculiaridades do atendimento clínico nesse contexto, as dificuldades encontradas pela profissional, as princi-
pais queixas clínicas e os diagnósticos dos pacientes. durante a apresentação, também será realizada uma breve discussão sobre as propostas 
de atendimento nesse ambiente em detrimento do que é almejado pela reforma psiquiátrica. 

O ATENDIMENTO CLíNICO BASEADO NA ABORDAGEM ANALíTICO-COMPORTAMENTAL EM AMBULATÓRIO DE SAúDE MENTAL. 

CAMILA BOnAGAMBA1

1 PrEFEitUra MUNiCiPal dE GUataPará

A clínica baseada na abordagem analítico-comportamental é uma opção de tratamento psicoterápico embasada na teoria behaviorismo radical. 
Porém, dependendo do contexto que essa é aplicada pode diferir muito a atuação do profissional. Dentre as possibilidades de trabalho para o 
psicólogo clínico, um exemplo é o Ambulatório de Saúde Mental. Os Ambulatórios de Saúde Mental fazem parte da atenção secundária de saúde 
e são locais de atendimento especializado gratuito. nesses ambientes são oferecidas diversas opções de procedimentos como, por exemplo, o 
tratamento clínico, a intervenção em grupo e a visita domiciliar. O presente relato pretende descrever a experiência de uma psicóloga atendendo 
a população em dois Ambulatórios de Saúde Mental, de duas cidades do interior de São Paulo, na abordagem analítico-comportamental. na 
apresentação, serão discutidas as peculiaridades do atendimento clínico nesse contexto, as dificuldades encontradas pela profissional, as princi-
pais queixas clínicas e os diagnósticos dos pacientes. durante a apresentação, também será realizada uma breve discussão sobre as propostas 
de atendimento nesse ambiente em detrimento do que é almejado pela reforma psiquiátrica. 
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TRABALhO DO PSICÓLOGO EM UM CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL EM UM MUNICíPIO DE RONDÔNIA: PROPOSTAS E DESAfIOS 
PARA A CLíNICA ANALíTICO-COMPORTAMENTAL. 

JÚLIA FOnSECA1

1 FaCUldadE dE CiêNCiaS BioMédiCaS dE CaCoal

Os Centros de Atenção Psicossocial (CAPS) são instituições voltadas para Serviço de Saúde em nível secundário e nele se concentra a maior parte 
dos investimentos de Saúde Mental dos municípios. São responsáveis por oferecer assistência psiquiátrica consistente com às necessidades 
da população de seu território.  O relato de experiência aqui realizado tem como objetivo descrever e problematizar o campo para prática da 
psicologia em Centros de Atenção Psicossocial de um município do estado de Rondônia, Brasil. Serão apresentados 2 casos acompanhados com 
a participação de uma Psicóloga Analista do Comportamento ao longo do ano de 2016. O primeiro é o caso de uma paciente diagnosticada com 
Transtorno Bipolar cujo o atendimento foi realizado com a participação da equipe do núcleo de Atendimento à Saúde Familiar (nASF) e Conselho 
Tutelar. O segundo caso refere-se ao atendimento de um paciente diagnosticado com Transtorno de Personalidade Borderline cujo o atendi-
mento precisou de adaptações e medidas reparadoras para a falta de acesso a recursos dependentes de outras instituições públicas. O relato de 
tais atendimentos nos permitirão discutir divergências entre as diretrizes relacionadas ao nível de atenção secundária e as condições e em que 
funciona o centro de saúde relatado. Há carência de recursos materiais e orçamentários, problemas com a capacitação de profissionais e diver-
gências entre os modelos descritos nas diretrizes e usados implementação dos serviços.  Estas e outras questões indicam desafios e gargalos que 
podem e precisam ser discutidos pela clínica analítico comportamental.

TíTULO GERAL: A MíDIA COMO fONTE DE DADOS E INSTRUMENTO DE INTERVENÇÃO COMPORTAMENTAL

COORDENADORA: VIVIAn BOnAnI dE SOUzA GIROTTI1

1 UNivErSidadE FEdEral dE São CarloS

Resumo Geral 

A literatura que trata da mídia conforme os pressupostos da Análise do Comportamento tende a enfatizar os efeitos indesejáveis do controle 
social realizado por meio das organizações de mídia de massa e a desconsiderar o papel social relevante que essas organizações continuam a ter, 
assim os efeitos do comportamento do consumidor sobre a mídia. Embora a mídia possa ser caracterizada como agência de controle onipresente 
nas sociedades contemporâneas, e seu poder excessivo implique risco à diversidade comportamental e ao aprimoramento da democracia, não 
podemos ignorar as possibilidades de contracontrole do consumidor sobre essas organizações, sobretudo após o advento das mídias sociais. 
neste trabalho, examinamos relações entre mídia, comportamento e cultura. Apresentamos um breve panorama sobre a pesquisa acerca da 
mídia na Análise do comportamento, contrapomos mídia tradicional à mídia social, defendemos que analisar a mídia sob essa perspectiva exige 
examinar práticas sociais dominantes que afetam as interações com a mídia e pela mídia e, por fim, afetam a capacidade de contracontrole do 
consumidor. Discutimos oportunidades e desafios para o uso da mídia como fonte de dados e como instrumento que possibilita um alcance 
temporal e espacial inovadores para a Análise do Comportamento, com enfoque especial na Análise Comportamental da Cultura.

Palavras-chave: Mídia. Análise do Comportamento. Cultura

COMPORTAMENTO VERBAL E POLíTICA NAS MíDIAS SOCIAIS

MARIA AUXILIAdORA dE LIMA WAnG1

1 PoNtiFíCia UNivErSidadE CatóliCa dE São PaUlo

Com a popularização das mídias sociais, que permitem a quase qualquer um produzir e disseminar conteúdos, era de se esperar que houvesse 
aprimoramento do debate de temas socialmente relevantes, como a política. no entanto, há indícios de que, nesses meios, quando se trata de 
interações sobre política (e outros temas referidos como ideologia ou crença), os simpatizantes de determinados partidos políticos tendem a 
interagir com pares com orientação política semelhante e a ignorar ou destratar quem manifesta posicionamento divergente. neste trabalho, 
analisam-se relações entre mídia, política e comportamento verbal. Supõe-se que se trata de fenômenos inter-relacionados e examiná-los de for-
ma integrada poderá esclarecer variáveis eventualmente obscurecidas nos estudos que tratam cada área individualmente. Apresenta-se breve 
caracterização sobre mídia (destacando-se semelhanças e diferenças entre mídia tradicional e mídia social), comportamento verbal, política, e 
suas inter-relações. Baseando-se nos princípios da seleção comportamental pelas consequências, assim como em dados da literatura, propõe-
-se que se a diversidade for desejável em debates envolvendo política, crença, ideologia, deverá ser planejada explicitamente. discutem-se 
possibilidades e limites para possíveis intervenções que visem a aprimorar o debate de questões de interesse público e propõe-se que nessas 
intervenções considerem especificidades do comportamento verbal, da política e da mídia, sobretudo da mídia social.
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TíTULO GERAL: O PROCEDIMENTO DE SPaCEd rEtriEval E O ENSINO DE RELAÇÕES CONDICIONAIS PARA DIfERENTES TIPOS DE PARTICIPANTES

COORDENADORA: AndRÉIA SCHMIdT1

1 UNivErSidadE dE São PaUlo

Resumo Geral 

O Spaced retrieval é um dos procedimentos utilizados em intervenções com pacientes adultos que apresentam déficits de memória com o objeti-
vo de ajudá-los a manter relações condicionais importantes para a convivência social, como nomes de pessoas. de modo geral, o procedimento 
consta da apresentação de uma instrução verbal no início da sessão, especificando uma tarefa de discriminação condicional. Respostas corretas 
são seguidas de aumento gradativo no tempo até a apresentação da próxima tentativa; respostas incorretas ou hesitações levam à redução do 
tempo entre as tentativas. Essa técnica tem sido bastante utilizada com idosos que apresentam quadros de demência e danos decorrentes de le-
sões cerebrais, mas seu uso pode ser estendido para outros indivíduos que apresentem dificuldades tradicionalmente associadas a dificuldades 
de memória. O objetivo dessa sessão é apresentar esse procedimento de ensino, ainda pouco utilizado por analistas do comportamento, e discu-
tir o seu uso não apenas com idosos, mas também com crianças que apresentam dificuldades específicas de aprendizagem. O primeiro trabalho 
apresenta e descreve o procedimento, analisando pesquisas que mostram sua utilidade com diferentes tarefas para idosos. O segundo trabalho 
apresenta dados de pesquisa com idosos brasileiros, comparando o ensino de relações entre nomes e figuras por meio do spaced retrieval e do 
fading out. O terceiro trabalho analisa o uso do spaced retrieval no ensino de relações entre fonemas e grafemas para crianças com dificuldades 
de aprendizagem, discutindo o uso do procedimento para esse tipo de dificuldade escolar. Serão discutidos os resultados obtidos nas pesquisas, 
assim como possíveis usos do procedimento em outras situações de ensino. 

Palavras-chave: spaced retrieval; ensino de relações condicionais; idosos; crianças.

fACEBOOk E PLANEjAMENTO CULTURAL: ANÁLISE COMPORTAMENTAL DE INTERAÇÕES NA REDE SOCIAL

HEITOR MARQUES MIRAndA1

1 UNivErSidadE EStadUal PaUliSta

diante das transformações ocorridas com o advento da internet e da popularização das chamadas “mídias sociais”, evidencia-se a importância 
do tema para a Análise do Comportamento. nesse contexto se insere o presente trabalho, fruto de uma pesquisa de mestrado, que teve como 
objetivo elucidar como se dá a transmissão de práticas culturais no ambiente digital através de análises das interações entre os usuários e o 
ambiente, e entre usuários. Para tanto, foram coletados dados através de observação direta disponibilizados publicamente ao longo de um mês 
na página da Prefeitura de Curitiba, na rede social Facebook. Os dados foram analisados qualitativamente, partindo da noção de contingência de 
três termos, e quantitativamente, onde se buscou identificar o número de “curtidas”, “comentários” e “compartilhamentos”, bem como os tipos 
de mídias utilizadas na publicação. Foram coletadas 80 publicações que tiveram ao todo 94.277 curtidas, 26.088 compartilhamentos e 4.936 
comentários. Também foram identificadas e apresentadas relações funcionais entre possíveis variáveis controladoras disponíveis no ambiente 
digital, os operantes verbais emitidos sob controle dessas variáveis e seus eventuais efeitos no ambiente em que ocorrem. Verificou-se, assim, o 
enorme potencial de tais redes para o planejamento cultural.

CONSIDERAÇÕES PRELIMINARES SOBRE DISSEMINAÇÃO DE INfORMAÇÃO EM REDES SOCIAIS VIRTUAIS

VIVIAn BOnAnI dE SOUzA GIROTTI1

1 UNivErSidadE FEdEral dE São CarloS

O presente trabalho apresenta dados preliminares coletados na pesquisa de doutorado, em andamento, intitulada de “Análise Comportamental 
da Cultura e Redes sociais virtuais: considerações sobre interações sociais e “novas” agências de controle”, que tem como objetivo investigar as-
pectos envolvidos na disseminação de informação por meio de redes sociais virtuais, compreendidas como “novas” agências de controle. Assim, 
buscou-se analisar efeitos da divulgação realizada em uma página de um grupo de pesquisa presente na rede social virtual Facebook sobre conteú-
dos publicados em um Blog sobre Análise do Comportamento. Estabeleceu-se duas condições: A (período em que o post não é divulgado na página 
do Facebook) e B (período em que o post é divulgado na página do Facebook). Até o momento foram analisados 13 posts. Em todas as publicações 
foi possível identificar o aumento no número de acessos no Blog após a divulgação na página do Facebook. Também foi feita categorização dos 
posts de acordo com a temática, data de publicação e período entre condições A e B, uma vez que esses aspectos podem se relacionar com o 
número de acessos. no entanto, os dados coletados até o momento ainda não permitem análise mais detalhada e conclusiva com relação a essa 
hipótese. Espera-se que, a análise contendo a identificação dos entrelaçamentos das contingências comportamentais presentes nas interações 
que ocorrem e compõem o Blog e a p Facebook, contribuam para a compreensão das redes sociais virtuais enquanto “novas” agências de controle.
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SPACeD ReTRIevAl: APRESENTAÇÃO E DISCUSSÃO DE SEU USO EM PARTICIPANTES IDOSOS

AndRÉIA SCHMIdT1

1 UNivErSidadE dE São PaUlo

O spaced retrieval é um procedimento empregado tradicionalmente com para ensinar pessoas com transtornos neurocognitivos a estabelecer ou 
recuperar relações condicionais, geralmente entre estímulos verbais (e.g., palavras, frases) e estímulos visuais.  nesse procedimento, uma relação 
é apresentada ao participante (e.g., apresentação de uma figura e de seu nome), que deve repeti-la. Em intervalos progressivamente maiores, 
o participante deve repetir verbalmente a relação. Erros levam à redução do intervalo a passos anteriores, até que o desempenho seja acurado 
em intervalos previamente estabelecidos como ideais. Pesquisas têm demonstrado o uso desse procedimento para o ensino de relações entre 
nomes e faces, palavras ditadas e objetos/figuras e relações entre dicas e comportamentos específicos, além de restabelecer relações enfraque-
cidas em decorrência da demência, como a descrição de eventos passados. O objetivo desse trabalho é, além de apresentar e descrever este 
procedimento de ensino, discutir suas variações e aplicações para diferentes dificuldades de pessoas com demência. Comparações entre esse e 
outros procedimentos de ensino para pessoas com demência serão discutidos e analisados, bem como eventuais limitações. Além disso, serão 
discutidas outras possíveis aplicações do procedimento. 

Palavras-chave: Spaced retrieval; Procedimento de ensino; demência.

DESEMPENhO DE IDOSOS COM DEMÊNCIA DE ALZhEIMER EM TAREfAS DE NOMEAÇÃO UTILIZANDO SPACED RETRIEVEL E fADING OUT

MARIAnA dUCATTI1, AndRÉIA SCHMIdT1

1 UNivErSidadE dE São PaUlo

diferentes estudos têm sido realizados com objetivo de auxiliar idosos com demência de Alzheimer (dA) a recuperar informações perdidas 
devido à demência. O objetivo deste estudo foi comparar os efeitos dos procedimentos de Spaced retrieval (SR) e Fading Out (Fo), no ensino de 
nomeação de figuras para idosos com DA. Participaram deste estudo oito idosos com DA divididos em dois grupos que se diferenciaram apenas 
pela ordem de apresentação dos procedimentos (delineamento de medidas repetidas). Inicialmente, foram apresentados aos participantes car-
tões com imagens e pedido que eles os nomeassem (pré-teste). A relação nome-figura das imagens não nomeadas foi ensinada por meio de SR 
(repetição espaçada do estímulo) e FO (retirada gradual do modelo). Foram ensinadas sete palavras por procedimento. Após atingidos os critérios 
de aprendizagem em cada procedimento, as imagens eram reapresentadas e era pedido que os idosos as nomeassem (pós-teste). Ao final do 
segundo procedimento, foi apresentada a tarefa de nomeação dos 14 cartões ensinados e de mais sete cartões controle (imagens não nomeadas 
e não ensinadas) - manutenção. Todos os idosos atingiram os critérios de aprendizagem. A análise de dados com a AnOVA de dois fatores indicou 
que não houve diferença na aprendizagem e manutenção da nomeação entre SR e FO, e nem na ordem de apresentação dos procedimentos. 
Ambos os procedimentos, portanto, foram eficazes no ensino de nomeação para os idosos com DA estudados.

Palavras-Chave: demência de Alzheimer; Spaced retrievel; Fading out.

PROCEDIMENTO SPACeD ReTRIevel NO ENSINO DE RELAÇÕES ENTRE fONEMAS E GRAfEMAS A PESSOAS COM DIfICULDADES DE 
APRENDIZAGEM

ALInE R. ACEITUnO dA COSTA1, CAROLInE PASCOn1

1 UNivErSidadE dE São PaUlo

Algumas crianças apresentam dificuldades com métodos tradicionais de alfabetização, especialmente para aprender e manter as relações entre 
fonemas e grafemas. O objetivo do estudo foi avaliar os efeitos do procedimento Spaced retrieval no ensino de relações entre fonemas e grafe-
mas a crianças que apresentam dificuldades para adquiri-las e mantê-las nos seus repertórios mesmo após serem expostas a diversos métodos 
e procedimentos de ensino, em sala de aula (grupo) e individualizado (fonoterapia e psicoterapia). Participaram do estudo, dois meninos (11 e 
13 anos), diagnosticados com dislexia (P1) e Distúrbio específico de linguagem (P2), ambos alunos de escolas particulares e de famílias de classe 
média, fazem acompanhamento fonoaudiológico e psicológico há mais de um ano. Foi realizada uma avaliação individualizada para seleção das 
três relações (fonemas e grafemas) a serem ensinadas para cada um dos participantes. Foi utilizado um delineamento de linha de base múltipla 
para o ensino das relações, seguido de sondas de generalização e nova avaliação após duas semanas do término da aplicação do procedimento. 
nas sessões de ensino, o grafema era apresentado juntamente com cada uma das cinco vogais e era solicitado que os participantes nomeassem 
as sílabas. As sessões ocorreram individualmente, três vezes por semana, com duração média de 40 minutos. Os dois participantes aprenderam 
as três relações ensinadas, apresentaram respostas de generalização e manutenção das relações após duas semanas. Os resultados obtidos con-
firmam a hipótese de que o procedimento de Spaced retrieval traz ganhos também para a área educacional, e pode ser utilizado junto a outros 
métodos de alfabetização para facilitar a aprendizagem de relações entre grafemas e fonemas. 

Palavras-chave: Ensino de relações grafema-fonema; Spaced retrieval; Dificuldades de aprendizagem
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TíTULO GERAL: ATUAÇÃO EM PSICOLOGIA ESCOLAR E EDUCACIONAL: COMPETÊNCIAS NECESSÁRIAS AO PERfIL PROfISSIONAL NO    
SéCULO XXI

COORDENADORA: POLLIAnnA GALVãO SOARES dE MATOS1

1 dEPartaMENto dE PSiColoGia, UNivErSidadE dE CEUMa

Resumo Geral 

Este Simpósio abordará o perfil do psicólogo em contextos educativos no horizonte das políticas educacionais contemporâneas. Os trabalhos as-
sentam-se nas perspectivas teóricas da análise do comportamento e da psicologia histórico-cultural. Assume-se que, para ambas as perspectivas, 
a gênese da psique humana e a origem da construção do conhecimento escolar é social e, portanto, deriva dos processos de aprendizagem que 
o sujeito desenvolve na relação com o ambiente. A defesa deste Simpósio reside na tese de que a Psicologia Escolar, como campo de construção 
de conhecimento, pesquisa e intervenção, não está dividida pelas distintas perspectivas em Psicologia, mas se somam em torno de temáticas em 
comum visando a ampliação das competências necessárias para uma atuação exitosa em Psicologia Escolar. Entende-se a área passa pela apro-
priação de uma identidade alinhada a uma compreensão de respeito e afirmação às diferenças marcadas, sobretudo, pela história de construção 
social do fracasso escolar e mudança de paradigma para a cultura de sucesso, foco da análise dos três trabalhos que serão apresentados por 
meio de debates e resultados de pesquisa na área da Psicologia Escolar. O primeiro tema versa sobre as variáveis intervenientes ao exercício de 
competências profissionais do psicólogo escolar, visando discutir questões contextuais dos espaços educativos que dificultam a atuação cotidiana 
desse profissional. A segunda apresenta um relato de experiência sobre o uso de instrumentais de avaliação e intervenção na escola com crianças 
diagnosticadas com autismo, que apresentavam deficiências sociais e acadêmicas para a inserção em ambiente escolar. Por fim, será apresentado 
um estudo sobre atuação da Psicologia Escolar em contexto de Organização não Governamental (OnG) educativa que atende a crianças e ado-
lescentes típicas e atípicas em situação de vulnerabilidade social e as características de perfil profissional necessárias ao trabalho do psicólogo na 
educação não-formal.

Palavras-chave: psicologia escolar e educacional; competências profissionais; perfil; inclusão.

VARIÁVEIS INTERVENIENTES AO EXERCíCIO DE COMPETÊNCIAS DO PSICÓLOGO ESCOLAR NO CONTEXTO DA INCLUSÃO

ALInE BECKMAnn MEnEzES1

1 FaCUldadE dE PSiColoGia, UNivErSidadE FEdEral do Pará

Muitos estudos têm levantado o gap existente entre a importância de competências para determinada atuação profissional e o domínio do pro-
fissional para seu pleno exercício. Partem, assim, da premissa de que havendo este domínio, a competência será desenvolvida com excelência. 
Contudo, pode-se considerar que há outras variáveis intervenientes entre o “ser competente” e o “atuar de maneira competente”. Tendo em vista 
que a inserção do psicólogo escolar no contexto de inclusão é crescente, torna-se relevante compreender a sua atuação. Este estudo investigou 
o exercício de competências de quatro profissionais da psicologia escolar que trabalham no contexto da inclusão na rede municipal de ensino de 
Belém-PA, a partir do levantamento de dados qualitativos. Foram realizadas entrevistas individualizadas, semi-dirigidas, onde a prática do profis-
sional era caracterizada. Cada participante preencheu um questionário com 44 competências construídas a partir da literatura nacional, assinalan-
do o grau de importância e de aplicabilidade no cotidiano profissional de cada uma delas. Pôde-se observar que 30 competências apresentaram-se 
como críticas, isto é, com elevada importância mas baixa aplicabilidade no cotidiano profissional. A partir das entrevistas, pôde-se elencar como 
principais variáveis intervenientes: domínio; concepção de psicologia escolar; demanda elevada; infraestrutura; isolamento; motivação. discute-se, 
assim, que para o exercício pleno das competências pelos psicólogos escolares no contexto da inclusão é importante a capacitação profissional, 
mas é ainda mais urgente a necessidade de mudar as contingências em vigor neste exercício profissional. O estudo espera contribuir com uma 
análise descritiva e crítica-contextual desta atuação, destacando as contribuições da análise funcional ao cenário existente.

Palavras-chave: psicologia escolar; inclusão; competências; análise funcional.

ATUAÇÃO EM PSICOLOGIA PARA A INCLUSÃO ESCOLAR DE CRIANÇAS COM AUTISMO 

ALINE R. ACEITUNO DA COSTA1, CAROLINE PASCON1

1 UNivErSidadE dE São PaUlo

A programação de metodologias de intervenção da Análise do Comportamento Aplicada destinadas a crianças com autismo revela-se importante 
para o desenvolvimento em diversas habilidades em deficiência. Em muitos casos destaca-se comprometimento na linguagem e comunicação e as 
intervenções para amenizar déficits podem ser feitas sob diferentes formatos. O ensino em ambiente estruturado por tentativas discretas (DTT), 
por exemplo, pode ser indicado em casos de crianças que parecem não desenvolver uma série de habilidades por métodos convencionais. Contin-
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gências são arranjadas para o ensino de operantes verbais, em especial os casos de mando, tato, ecoico e intraverbal, além de outros repertórios 
não verbais que são necessários para um funcionamento em espaços sociais com maior autonomia. O trabalho em ambiente estruturado, por 
outro lado, pode ser insuficiente para a promoção de um efeito de generalização satisfatório em outros ambientes, como, por exemplo, a escola. 
O objetivo deste trabalho será discutir características de um conjunto de intervenções destinadas a quatro crianças com autismo que inclui ensino 
individualizado de habilidades com tentativas discretas e acompanhamento na escola com avaliações e capacitação de professores, tutores e 
outros agentes relevantes a esse contexto. Os instrumentos verbal Behavior Milestones assessment and Placement Program (VB-MAPP) e School Skills 
assessment do assessment of Functional living Skills (SS-AFLS) foram selecionados para definição de linha de base para intervenções em ambiente 
estruturado e na escola. Os resultados de intervenções fundamentadas nos protocolos de avaliação, sobretudo em ambiente escolar, serão apre-
sentados e a eficácia dos procedimentos utilizados será discutida.

Palavras-chave: psicologia; autismo; avaliação e intervenção.

PSICOLOGIA ESCOLAR EM ONGS: ANÁLISE DE UM CENÁRIO EMERGENTE PARA ATUAÇÃO COM EDUCADORES SOCIAIS

POLLIAnnA GALVãO SOARES dE MATOS1

1 dEPartaMENto dE PSiColoGia, UNivErSidadE dE CEUMa

As OnGs se apresentam no cenário do terceiro setor como meio de fomento para ações e programas socioeducativos que atuam em benefício de 
crianças e jovens de camadas populares, sendo protagonizados por educadores sociais. O trabalho desenvolvido por essas organizações de edu-
cação não formal desencadeia uma preocupação acerca das intenções e estratégias educacionais que visam à formação de educandos que pode 
estar alinhada a propósitos assistencialistas e pouco emancipatórios. Este trabalho apresenta dados parciais de uma pesquisa-intervenção que 
pretende acompanhar e avaliar o desenvolvimento de competências de educadores sociais em uma OnG de São Luís-MA que atende a crianças 
com desenvolvimento típico e atípico.  Foram desenvolvidas 3 etapas até o momento: (1) análise documental de fontes bibliográficas históricas e 
atuais da OnG; (2) entrevistas com gestores e fundador da instituição; e (3) visitas institucionais durante seis meses. As atividades de assessoria à 
gestão institucional, acompanhamento ao trabalho de educação social, apoio psicológico aos educadores ante a situações de trabalho e formação 
assistida em serviço dos educadores sociais comparecem nos resultados como os principais indicadores de potencial intervenção em Psicologia 
Escolar. A partir desses dados, apresenta-se uma proposta de formação assistida em serviço a ser desenvolvida com os educadores sociais pela 
mediação da Psicologia Escolar. Apresenta-se, ainda, uma discussão teórica sobre o perfil e as competências do psicólogo escolar para atuação 
crítica em ONGs que sustentam intervenções psicológicas eficazes à função formativa emancipatória e militante desses espaços, vinculadas ao 
compromisso com a transformação social na atualidade.

Palavras-chave: psicologia escolar; OnG; educadores sociais.

TíTULO GERAL: SISTEMAS DE CONTROLE DE UMA AGÊNCIA GOVERNAMENTAL

COORDENADORA: IzABEL CRISTInA VALE dE CARVALHO1

1 UNivErSidadE dE BraSília

Resumo Geral 

A cultura pode ser compreendida como conjunto complexo de práticas, que descrevem a maneira como os indivíduos se comportam uns com 
outros, e em relação ao um ambiente comum. As sociedades são constituídas por indivíduos que se comportam governadas por práticas culturais, 
definidas em regras, códigos e leis. Essas regras podem ser informais, ou seja, não codificadas e controladas por grupos menores, ou formais, 
normatizadas em formas de códigos e controladas por agências de controle, exemplo a igreja, família ou governo. Para controlar os comportamen-
tos de seus membros, o governo utiliza a ação de agências legais, tendo um Sistema Legislativo, que elabora as leis, um Sistema Executivo que é 
responsável pelo cumprimento das leis, e um Sistema Judiciário que fiscaliza o cumprimento das leis. Além de um Sistema Eleitoral que irá escolher 
quem serão os agentes que irão compor tais sistemas. nesse Simpósio será apresentado duas pesquisas que investigaram aspectos do controle 
governamental brasileiro: 1) o sistema eleitoral como sistema de controle de práticas culturais eleitorais que descrevem os comportamentos dos 
cidadãos nas eleições dos representantes; 2) o Código Pena que regulamenta às medidas referentes à responsabilização de atos criminosos no 
pais, ou seja, descrição de práticas coercitivas; 3) o controle do Estatuto da Criança e Adolescente sobre práticas jurídicas em processos de infração 
de adolescentes, ou seja, o controle legal em relação ao sistema de justiça.
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SISTEMA ELEITORAL BRASILEIRO COMO MUDANÇA DE PRÁTICAS CULTURAIS

IzABEL CRISTInA VALE dE CARVALHO1

1 UNivErSidadE dE BraSília

Uma cultura de uma determinada sociedade é formada por um conjunto de práticas culturais, e estas são constituídas por comportamentos dos 
seus indivíduos e produtos desses comportamentos individuais ou em grupos, difundidos por vários e sucessivos indivíduos, e gerações de indiví-
duos. Essas práticas podem ser classificadas em cerimoniais ou tecnológicas, e podem ficar sob controle de grupos específicos, como agências fa-
miliares, religiosas, ou governamentais. O governo é organizado em sistemas de controle de práticas culturais, onde destaca-se o sistema eleitoral, 
este é formado por um conjunto de práticas que descrevem comportamentos de indivíduos envolvidos no processo eleitoral. Esta pesquisa inves-
tigará o Sistema Eleitoral Brasileiro como mudança de práticas culturais eleitorais, especificamente nas mudanças ocorridas no período de: a) 1945 
a 1964, antes de implementar o regime militar; b) 1964 a 1989, durante o regime militar; e c) 1989 a 2016, com término do regime militar e retorno 
da democracia; que caracterizam grandes mudanças na forma de governo, que acarretou mudanças de sistema eleitoral, e consequentemente de 
práticas culturais eleitorais. A classificação dos aspectos do Sistema Eleitoral em práticas eleitorais cerimoniais ou tecnológicas é importante para 
identificar e compreendo as mudanças que ocorreram no sistema, em termos de sua função: manutenção de poder, no caso das cerimoniais; e 
mudança de acordo com a necessidade da sociedade, no caso das tecnológicas.

O CÓDIGO PENAL COMO INSTRUMENTO DE CONTROLE DA AGÊNCIA GOVERNAMENTAL

VITOR MIRAndA dE ARAÚJO1

1 UNivErSidadE EStadUal PaUliSta

A Agência Governamental é uma das agências de controle descritas por Skinner. Como tal, é um grupo mais organizado que o a população em 
geral e tem poder sobre determinadas contingências de reforçamento. O controle do governo é prioritariamente aversivo que é exercido através 
do uso, ou ameaça, da força da polícia e forças armadas. As regras para o uso desse controle aversivo são descritas em leis que são descrições das 
contingências vigentes para a população e para o próprio governo. no Brasil, uma das leis que se destaca é o Código Penal Brasileiro. Implementa-
do pelo decreto-Lei n° 2.848 de dezembro de 2012, o Código regulamenta às medidas referentes à responsabilização de atos criminosos no pais. A 
partir de uma análise de contingências e metacontingências, descritas no Código é possível discutir a efetividade prática nos seus objetivos e punir, 
ou seja, diminuir a frequência e intensidade dos comportamentos criminosos, os comportamentos criminosos já emitidos, e prevenir para que 
não sejam emitidos por novas pessoas. Ainda, é possível discutir se o objetivo de prevenção tem fundamentação jurídica. Além, é possível discutir 
eticamente o controle proposto pelo Código. Tais discussões serão conduzidas a partira da descrição de contingências completas e incompletas, 
de antecedentes gerais, da responsabilização e dos comportamentos sociais e contingências entrelaçadas presentes no Código.  

LEIS DE METACONTINGÊNCIAS: ANÁLISE DO CONTROLE DO ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE SOBRE AS PRÁTICAS jURíDICAS 
EM PROCESSO DE INfRAÇÃO DE ADOLESCENTE NO DISTRITO fEDERAL

MARIA REGInA AndRAdE PRUdênCIO1

1 iNStitUto BraSiliENSE dE aNáliSE do CoMPortaMENto

Este trabalho investigou o controle do Estatuto da Criança e do Adolescente sobre práticas jurídicas em processos de infração de adolescentes no 
distrito Federal sob a ótica do conceito de metacontingência. Para tanto foram observados e avaliados documentos de Processos de Infração de 
Adolescente registrados na Vara da Infância e da Juventude do distrito Federal. Os documentos foram avaliados a partir do Estatuto da Criança e 
do Adolescente. Caso todos os documentos estivessem elaborados de acordo com o a lei, o processo era considerado regular, caso contrário era 
avaliado como irregular. Os resultados mostraram que houve superação do número de processos irregulares em relação ao número de processos 
regulares. As principais irregularidades se referem à falta de celeridade na elaboração de documentos. Com os resultados é possível promover 
a discussão do conceito do entrelaçamento de contingências envolvidas nas práticas culturais analisadas, bem como, avanços e retrocessos no 
controle governamental em relação ao sistema de justiça da infância e da juventude. 
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TíTULO GERAL: AUTOCONTROLE E DESCONTO DO ATRASO: COMO AUMENTAR COMPORTAMENTOS SOCIALMENTE VANTAjOSOS SOB O 
CONTROLE DE CONSEQUÊNCIAS ATRASADAS? 

COORDENADOR: CRISTIAnO COELHO1

1 PoNtiFíCia UNivErSidadE CatóliCa dE GoiáS

Resumo Geral 

Um desafio social e científico consiste em programar o ambiente no sentido de promover comportamentos com consequências proeminentes 
em longo prazo. A literatura conceitual e experimental sobre tomada de decisão, autocontrole e desconto do atraso pode nos auxiliar ao apontar 
variáveis que afetam a emissão de comportamentos socialmente vantajosos ao indivíduo e ao seu grupo social. O presente simpósio é composto 
de três trabalhos interessados na promoção de comportamentos socialmente relevantes (tal como, a sustentabilidade) e na redução de compor-
tamentos considerados de risco para a saúde pública (tal como, o tabagismo). O primeiro trabalho consiste  na apresentação dos seguintes temas: 
as dimensões éticas do autocontrole, exemplos práticos de como esse tipo de repertório comportamental pode levar a efeitos sobre a cultura 
em longo prazo e os estudos experimentais que buscam investigar as variáveis que são relevantes para o estabelecimento do autocontrole em 
situações de grupo. O segundo trabalho visa analisar aspectos discriminativos de campanhas publicitárias voltadas para o consumo sustentável 
e propor formas alternativas com base nos achados relacionados a desconto em função do atraso e desconto social. O terceiro trabalho consiste 
na apresentação de intervenções comportamentais que efetivamente reduziram o consumo do tabaco. A discussão dos trabalhos é focada nas 
possibilidades de contribuições dos achados analítico-comportamentais na definição de políticas públicas e na promoção de comportamentos 
socialmente relevantes. 

Palavras-chave: desconto do atraso, autocontrole, sustentabilidade, tabagismo e políticas públicas. 

AS DIMENSÕES éTICAS DO AUTOCONTROLE

JULIO CESAR dE CAMARGO1

1 UNivErSidadE FEdEral dE São CarloS

Alguns autores têm utilizado o termo “autocontrole ético” para enfatizar as situações em que o repertório de autocontrole está relacionado com 
ações individuais que afetam o grupo ou a cultura como um todo, por exemplo, ações consideradas “sustentáveis” ou “ecologicamente corretas”.  
O presente trabalho se propõe a discutir as dimensões éticas do autocontrole, apresentando exemplos práticos de como esse tipo de repertório 
comportamental pode levar a efeitos sobre a cultura em longo prazo, sendo também apresentados estudos experimentais que buscam investigar 
as variáveis que são relevantes para o estabelecimento do autocontrole em situações de grupo. de forma geral, as pesquisas aplicadas e as inter-
venções relacionadas ao autocontrole em contexto coletivo têm se baseado em variáveis que já se mostraram relevantes em situações individuais. 
de modo complementar, os estudos experimentais sobre autocontrole em contexto coletivo se propõem a avaliar os efeitos de variáveis ambien-
tais sobre as escolhas feitas pelos participantes em situações que envolvem o conflito entre consequências individuais imediatas e consequências 
atrasadas que afetam o grupo como um todo. A base metodológica para tais estudos tem sido o uso de jogos relativamente simples, como uma 
matriz de apostas, o jogo dilema do Prisioneiro e o jogo dilema dos Comuns, além do uso de microculturas ou microssociedades de laboratório. 
Apesar de recentes, tais estudos trazem dados interessantes em relação à possíveis variáveis a serem manipuladas com o intuito de promover o 
aumento de escolhas autocontroladas que acarretam em benefícios para o grupo.

Palavras-chave: autocontrole ético, Análise do Comportamento, cultura.
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SUSTENTABILIDADE: CAMPANhAS VERSUS CONSEQUÊNCIAS GRUPAIS E INDIVIDUAIS DE LONGO-PRAZO

CRISTIAnO COELHO1, REGInALdO PEdROSO1 2

1 PoNtiFíCia UNivErSidadE CatóliCa dE GoiáS, 2 FaCUldadES aSSoCiadaS dE ariqUEMES

A questão da sustentabilidade tem cada vez mais se mostrado como fator preponderante na busca de comportamentos alternativos que possam 
garantir o futuro da sociedade. Porém, enquanto as alterações climáticas, desastres naturais e por ação antrópica se mostram cada vez mais fre-
quentes, práticas sustentáveis crescem em um ritmo ainda incipiente. O presente trabalho visa analisar aspectos discriminativos de campanhas 
publicitárias voltadas para o consumo sustentável e propor formas alternativas com base nos achados relacionados a desconto em função do 
atraso e desconto social. Uma análise de cartazes de campanha publicitária indica que elas apontam para consequências genéricas, atrasadas e 
voltam-se para conscientização, sem identificar de forma precisa como e se os indivíduos que se comportam serão afetados. Os dados da literatura 
sobre consequências atrasadas e prováveis mostram padrões que não se adequam a modelos de racionalidade e a literatura sobre desconto social 
aponta para a proximidade do grupo como variável determinante no valor de consequências. Um modelo híbrido, com atraso e consequências 
para pessoas próximas ou distantes socialmente mostrou que o desconto das consequências atrasadas foi maior quando os indivíduos eram 
descritos de forma genérica do que quando eram descritos como pessoas próximas. A partir desses dados, discute-se que para se aumentar o 
controle discriminativo dessas campanhas é preciso estabelecer relações entre as consequências mais imediatas sobre o meio ambiente e os 
efeitos sobre o próprio grupo.

Palavras-chave: sustentabilidade, desconto pelo atraso, desconto social. 

INTERVENÇÕES ANALíTICO-COMPORTAMENTAIS PARA A DIMINUIÇÃO DO TABAGISMO

FERnAndA CALIXTO1, MARIA dE JESUS dUTRA dOS REIS1, ROBERTO BAnACO2

1 UNivErSidadE FEdEral dE São CarloS, 2 PadriGMa CENtro dE CiêNCiaS  E tECNoloGia do CoMPortaMENto

O tabagismo é um padrão comportamental com riscos para a saúde do fumante e de seu grupo social (fumantes passivos). Ao redor do mundo 
políticas públicas e pesquisas foram implementadas e desenvolvidas com o objetivo de diminuir o consumo do tabaco. O consumo do cigarro por 
ser reforçado imediatamente e aumentar a probabilidade de punições em longo prazo pode ser compreendido como uma resposta impulsiva. de 
modo oposto, deixar de fumar pode ser compreendido como uma resposta autocontrolada. Especificamente, autores analítico-comportamentais 
investigaram variáveis que afetam seu padrão de consumo. O objetivo do presente trabalho consiste em apresentar intervenções comportamen-
tais que efetivamente reduziram o consumo do tabaco. Foram realizadas buscas de artigos nas principais bases de dados (e.g., PubMed, Science 
direct, Scielo e Wiley Online Library) os seguintes termos: tabagismo (smoking e tobacco consumption) e análise do comportamento (behavior 
analysis) contidos no resumo ou abstract. Pesquisas aplicadas foram selecionadas e as variáveis manipuladas descritas. As principais variáveis 
manipuladas consistem em: análise funcional do comportamento de fumar, aumento gradual do intervalo de tempo entre cigarros, controle de 
estímulos e reforço diferencial de comportamentos alternativos. na discussão do trabalho são apresentadas possibilidades de contribuição dos 
achados analítico-comportamentais na definição de políticas públicas focadas na redução do tabagismo. Além disso, o tabagismo é discutido a luz 
da literatura analítico-comportamental de autocontrole e tomada de decisão.  

Palavras-Chave: Tabagismo, consumo de cigarros e análise do comportamento aplicada.  
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DESENVOLVIMENTO DE hABILIDADES SOCIAIS COMO ESTRATéGIA DE INTERVENÇÃO NO TRANSTORNO DE PâNICO

AdRIAnA dE OLIVEIRA1

1 CENtro UNivErSitário do diStrito FEdEral

O transtorno do pânico é caracterizado pela presença de ataques de pânico que consistem em uma sensação de medo ou mal-estar intenso acom-
panhada de sintomas físicos e cognitivos e que se iniciam de forma brusca, alcançando intensidade máxima em até 10 minutos. Estimasse que 
atinge aproximadamente 3% da população, provoca grande sofrimento pessoal e impacto na vida diária das pessoas. A intervenção normalmente 
envolve a utilização de psicofarmacos, técnicas de relaxamento, exposição interoceptiva, habilidades de enfrentamento e reestruturação cognitiva, 
dentre outras. no caso atendido, a cliente de 24 anos procurou terapia depois da ocorrência de crises de pânico. A mesma reside com os pais, 
duas irmãs e está concluindo o ensino superior. As crises iniciaram quando a mesma começou a frequentar uma igreja evangélica, duas das crises, 
ocorreram dentro da própria igreja. Foi observado um déficit comportamental na cliente, como dificuldade de se colocar nas suas relações sociais, 
dizer não, expressar sentimentos e opiniões. O ambiente religioso em alguns momentos era identificado pela cliente como um ambiente aversivo 
e ela não conseguia se expressar dentro desse contexto. O padrão de comportamento observado nesses momentos era de fuga, as crises de 
pânico a tiravam momentaneamente da situação identificada como aversiva. A proposta de intervenção focou no desenvolvimento de habilidades 
sociais para suprir o déficit comportamental observado. Quando a cliente consegue se colocar nas suas relações assertivamente, as crises deixam 
de ocorrer. No caso em questão, pode-se concluir que o desenvolvimento de competências sociais é eficaz para reverter quadros de ansiedade. 

Palavras-chaves: Transtorno de Pânico, Habilidades Sociais, Estratégia de intervenção.

CASO CLíNICO: fORMULAÇÃO COMPORTAMENTAL DO CASO DE UM MARIDO PRIVADO DE AfETO.

dEnISE LETTIERI1

1 atitUdE CUrSoS

O presente trabalho foi realizado em função de um atendimento psicoterapêutico pautado na análise comportamental, realizado em uma Clínica 
Particular. O tema central do caso clínico está no fato do cliente se sentir extremamente infeliz e triste com sua vida. A perda do interesse pelas 
coisas e a falta de satisfação e motivação também foram questões trabalhadas em terapia. Tinha desejos homossexuais e não conseguia lidar 
com essa idéia. As referidas características são de João (nome fictício), 55 anos, católico praticante, casado há 25 anos, pai de 3 filhos. Atualmente 
trabalha em uma instituição pública. Ele possui nível superior e conquistou um bom nível sócio-econômico. Seu Pai era rígido, conversava muito 
pouco e não aceitava ser contrariado. Sua mãe era beata e tinha uma relação mais próxima do filho.  João tem uma irmã 11 meses mais velha, 
que sofre de depressão desde a adolescência. Por esse motivo, sempre foi protegida pela mãe. Sua atual esposa foi sua primeira namorada. Ela 
tem diagnóstico de Síndrome do Pânico desde a época que se conheceram. Ela disse que se curaria como o casamento, por isso ele aceitou casar. 
Mas até hoje, mesmo ela fazendo terapia, sofre com o problema. Há 10 anos teve um relacionamento homossexual. Sua mulher descobriu e faz 
ameaças e usa isso contra ele até hoje. Em seu histórico familiar constam contingências passadas que favorecem padrões perfeccionistas, de auto-
-exigência e de controle muito forte sobre o ambiente. Contextos atuais mantenedores reforçam a permanência desses padrões. Para finalizar a 
exposição desse caso serão citados ganhos clínicos do cliente e a condução do seu processo de alta.

O SETTING PSICOTERAPÊUTICO COMO OCASIÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DE REPERTÓRIOS IMPORTANTES PARA O CLIENTE E PARA O 
PRÓPRIO PSICOTERAPEUTA EM fORMAÇÃO

ALEX VALÉRIO1, ELIAnA ISABEL dE MORAES HAMASAKI1

1 hoSPital UNivErSitário, UNivErSidadE dE São PaUlo, 2 UNivErSidadE NovE dE jUlho

Marcelo (nome fictício), à época do início dos atendimentos, tinha 16 anos e buscou os serviços de psicoterapia em uma clínica escola, acompa-
nhado de sua mãe, justificando o interesse no processo psicoterapêutico com o objetivo de obter o autoconhecimento. Durante o processo, foram 
utilizadas algumas ferramentas que permitiram ao cliente, discriminar seus sentimentos e refletir a respeito dos próprios comportamentos. Neste 
período, ocorreram mudanças na rotina familiar e as sessões foram importantes para auxiliar nesta etapa de transição. Além das sessões indivi-
duais, também foram realizadas algumas com a mãe do cliente, para que fossem discutidos aspectos relevantes do comportamento do cliente e, 
também, das impressões dela sobre o processo psicoterapêutico e, sobretudo, do próprio filho. Os procedimentos utilizados foram importantes 
para desenvolver, ainda, o repertório clínico do psicoterapeuta iniciante, já que se tratava de um cliente que pouco reconhecia os próprios senti-
mentos e opiniões e, portanto, demandou maior investimento e estimulação para que fossem instaladas respostas de autoconhecimento e auto-
controle. Para isso, recorreu-se a utilização de letras de músicas, jogos de sentimentos e utilização dos princípios da FAP, sendo a própria relação 
terapêutica, um dos meios de intervenção utilizados. As sessões familiares também foram fundamentais, pois revelaram aspectos da interação 
familiar e, sendo assim, também foi alvo de intervenção. Ao fim de um ano e meio, o processo foi concluído, uma vez que psicoterapeuta e cliente 
concordavam que os objetivos haviam sido cumpridos. neste período, foram realizadas supervisões semanais para discussão das estratégias e 
construção das análises funcionais.
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IDENTIDADE DE GÊNERO, SOfRIMENTO E DIfICULDADE DE RELATAR SENTIMENTOS: UM RELATO DE CASO

RAISSA ROBERTI BEnEVIdES1

1 UNivErSidadE FEdEral dE São CarloS

O ser humano nasce com características biológicas que o enquadra como um indivíduo do sexo masculino ou feminino. diante de características 
biológicas do sexo, a sociedade se comporta e espera comportamentos socialmente aceitos por indivíduos desse sexo. no entanto, o sexo não 
determina a identidade de gênero (gênero que a pessoa se identifica). A diferença entre a identidade de gênero e o sexo biológico, juntamente 
com o esperado culturalmente, gera grande sofrimento psíquico. O presente trabalho tem como objetivo relatar um caso de um cliente (Renato, 
nome fictício) do sexo biológico feminino, mas que se identifica com o gênero masculino. Renato chegou a clínica com o objetivo de conseguir um 
laudo psicológico para início de hormonioterapia em virtude de sentimentos de inadequação física e psíquica em relação ao seu sexo anatômico. 
Renato contou que aos 13 anos percebeu que se sentia diferente em relação aos demais adolescente e, aos 15 anos, percebeu que o motivo era 
que não conseguia se identificar com o seu gênero. A família de Renato não demonstra suporte ou entendimento a seu respeito e o cliente con-
tou que durante a adolescência sofreu bullyng e tinha poucos amigos. Além disso, relatou que na adolescência tentava se aproximar das pessoas, 
porém elas se afastavam dele, porém, hoje em dia, ele não tenta mais se aproximar das pessoas e disse que tem poucos amigos e para nenhum 
deles diz aquilo que sente. Durante a terapia, percebeu-se sua dificuldade de contar fatos difíceis de sua vida e de expressar sentimentos. Muitas 
dessas dificuldades eram justificadas pelo fato de “homem não chorar”. Apesar dessas dificuldades, ao longo da terapia, por meio de atividades 
facilitadoras, o cliente passou a relatar mais fatos e passar mais tempo na sessão falando. Contudo, a terapeuta ainda percebe resistência na 
fala do cliente. desse modo, percebe-se que os conceitos de gênero da sociedade, o modo como as pessoas tratam os indivíduos que possuem 
a identidade de gênero diferente do sexo biológico e também como os pais desses indivíduos buscam entendê-los podem tornar o sofrimento 
psíquico deles ainda maior.

Palavra-Chave: Identidade de Gênero, Psicologia Clínica, Transsexualidade.

ANÁLISE fUNCIONAL DE COMPORTAMENTOS LIGADOS Á COMPULSÃO SEXUAL: UM ESTUDO DE CASO

AMAndA GOnçALVES1, FABIAnA PInHEIRO RAMOS1

1 UNivErSidadE FEdEral do ESPírito SaNto

Analisaram-se os comportamentos da classe “compulsão sexual” em cliente, aqui denominado João (25 anos, solteiro, estudante universitário), 
em psicoterapia realizada no âmbito de um Projeto de Extensão de referencial Analítico-comportamental em uma clínica-escola, sendo condu-
zidos por estagiária do 8º período do Curso de Psicologia, sob supervisão da professora responsável. no início da terapia, o cliente relatava não 
sentir prazer nos atos sexuais, apenas alívio, e sofrer por se masturbar de 3 a 4 horas por dia, todo o tempo em que ficava em casa. Os com-
portamentos sexuais de João podem ser considerados um excesso comportamental. Além dos comportamentos ligados à compulsão sexual, 
João relatou como queixas: constantes tremores nas mãos e várias reprovações na faculdade. A análise funcional do caso evidenciou que João 
apresentava um repertório caracterizado pela emissão de diversos comportamentos de fuga-esquiva, em relação aos ambientes sociais, tais 
como os relacionados à compulsão sexual. A psicoterapia teve como principal objetivo a ampliação do repertório de interação social do cliente e a 
redução dos excessos caracterizados como compulsão sexual. Para o alcance de tais objetivos, a psicoterapeuta buscou sensibilizar o cliente para 
outras fontes de reforço sociais disponíveis: colegas de sala, professores, família e modelar um repertório mais adequado para tais interações; 
criar oportunidades para que o cliente falasse sobre suas preocupações em relação ao desempenho sexual. . Foram realizadas 45 sessões, e o 
cliente continua em atendimento, demonstrando melhoras: diminuição considerável da frequência do comportamento masturbatório, melhora 
no desempenho na faculdade, aumento do repertório social, inclusive com a família.

Palavra Chave: compulsão sexual, habilidades sociais, clínica analítico-comportamental.

TRANSEXUALIDADE E PROCESSO TRANSEXUALIZADOR: AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA E PSICOTERAPIA COMPORTAMENTAL

FLORênCIO M. dA COSTA JÚnIOR1 2

1 iNStitUto dE aNáliSE do CoMPortaMENto dE BaUrU, 2 ProGraMa dE PóS-GradUação EM EdUCação SExUal, UNivErSidadE EStadUal PaUliSta, 
CaMPUS araraqUara

Marcelo (nome fictício), à época do início dos atendimentos, tinha 16 anos e buscou os serviços de psicoterapia em uma clínica escola, acompa-
nhado de sua mãe, justificando o interesse no processo psicoterapêutico com o objetivo de obter o autoconhecimento. Durante o processo, fo-
ram utilizadas algumas ferramentas que permitiram ao cliente, discriminar seus sentimentos e refletir a respeito dos próprios comportamentos. 
neste período, ocorreram mudanças na rotina familiar e as sessões foram importantes para auxiliar nesta etapa de transição. Além das sessões 
individuais, também foram realizadas algumas com a mãe do cliente, para que fossem discutidos aspectos relevantes do comportamento do 
cliente e, também, das impressões dela sobre o processo psicoterapêutico e, sobretudo, do próprio filho. Os procedimentos utilizados foram 
importantes para desenvolver, ainda, o repertório clínico do psicoterapeuta iniciante, já que se tratava de um cliente que pouco reconhecia os 
próprios sentimentos e opiniões e, portanto, demandou maior investimento e estimulação para que fossem instaladas respostas de autoconhe-
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cimento e autocontrole. Para isso, recorreu-se a utilização de letras de músicas, jogos de sentimentos e utilização dos princípios da FAP, sendo 
a própria relação terapêutica, um dos meios de intervenção utilizados. As sessões familiares também foram fundamentais, pois revelaram 
aspectos da interação familiar e, sendo assim, também foi alvo de intervenção. Ao fim de um ano e meio, o processo foi concluído, uma vez que 
psicoterapeuta e cliente concordavam que os objetivos haviam sido cumpridos. neste período, foram realizadas supervisões semanais para 
discussão das estratégias e construção das análises funcionais.

UMA PROPOSTA METODOLÓGICA PARA O REfORÇAMENTO DIfERENCIAL DE RESPOSTAS EM UMA CRIANÇA COM COMPORTAMENTO 
DESAfIADOR/OPOSITIVO

MARIA VAnESSE AndRAdE1

1 laBoratóri

O presente trabalho objetiva apresentar um atendimento psicoterápico sob orientação analítico-comportamental em uma Unidade Básica de 
Saúde, iniciado em 2017.  P., 07 anos, foi encaminhado para avaliação psicológica pela escolar por não aceitar regras, colocar-se em risco, agredir 
colegas, professores, figuras de autoridade e por duas tentativas recentes de suicídio em casa (faca e enforcamento) referidas em reunião escolar 
pela progenitora, que se auto descreveu incapaz de lidar com o filho.  Durante as sessões foi observado comportamento opositor/desafiador, 
resistência, verbalizações hostis, bizarras e inconsistentes com os estímulos aos quais era exposto. Foi realizado atendimento domiciliar por 
equipe multiprofissional à residência do cliente e observadas as seguintes contingências de reforçamento: laser restrito, castigos físicos como 
correção, pais usuários de álcool, mãe com aparente comprometimento cognitivo (aguardando avaliação).  O caso foi discutido em rede e aguar-
da avaliação psiquiátrica. durante o processo terapêutico, inicialmente foram introduzidos reforços arbitrários para aumentar a frequência dos 
comportamentos de: entrar na sala, participar da atividade proposta, aguardar a vez, falar o que sente ao invés de agredir verbalmente a tera-
peuta ou quebrar objetos da sala, respeitar o tempo da sessão. Concomitante às sessões com o paciente são atendidos os pais para orientação 
do manejo parental a fim de se obter generalização de comportamentos adequados no ambiente doméstico. Os dados resultantes indicam que 
o cliente começa a responder positivamente à terapia. Junto à Escola, estudasse formas de aplicação de fade in/fade out com a presença de um 
dos pais para melhorar a adesão do cliente ao ambiente. 

DIAGNÓSTICO DE TRICOTILOMANIA COM 1 ANO DE IDADE E O TRATAMENTO A PARTIR DA ORIENTAÇÃO ANALíTICO COMPORTAMENTAL 
PARA PAIS.

MAíSA CHECCHIA1 2 3, LUíS FERnAndO PEGORARO2, PAULO dALGALARROndO2, AMILTOn SAnTOS2, JULIAS MELOnI2

1 GrUPo aBaCadaBra, 2 dEPartaMENto dE PSiColoGia MédiCa E PSiqUiatria da UNiCaMP, 3 aNhaNGUEra CaMPiNaS

Introdução: A Tricotilomania precoce sugere remissão com intervenção clínica mínima (Oguchi, 1977). Porem, em alguns casos, a desordem 
iniciada na primeira infância é associada a um curso crônico e significativo para futura psicopatologia se não for tratada (Cohen et al, 1995 e 
Omar el al, 2009).
Objetivo: discutir o tratamento de paciente a partir da orientação Analítico - Comportamental de pais para redução do comportamento de puxar 
o cabelo (Tricotilomania). 
Método: Paciente L.R.d. 1 ano e 6 meses acompanhada pelo Ambulatório de Psiquiatria Infantil (bebês – 0 a 4 anos), no Hospital das Clinicas da 
Faculdade de Ciências Medicas de Campinas – Unicamp, desde Fevereiro de 2017. A principio foi realizada a linha de base do comportamento da 
criança, a partir da observação da terapeuta em sessão, entrevista da mãe e anotações sobre os comportamentos em casa. A partir disso, foram 
realizadas as sessões de orientações com o objetivo de manipulação de reforçadores e mudança de consequências. 
Resultados e discussões: Pela literatura científica ha três tipos de consequências reforçadoras que podem ser contingentes a emissão de com-
portamento e responsáveis por sua aquisição e manutenção: reforçamento social positivo e negativo e reforçamento automático (Car, 1977 e 
Ceppi, 2011).  
Conclusão: A criança encontra-se em atendimento, com remissão gradual dos sintomas. A orientação Analítica Comportamental aplicada aos 
pais mostrou-se eficaz ate o presente momento. Observa-se que quando a mãe altera o comportamento, ou seja, retorna ao hábito de reforçar 
a criança, o comportamento de puxar o cabelo retornam com alta intensidade e frequência; 

Palavras-chave: Análise do Comportamento Aplicada, Tricotilomania, Comportamentos auto-lesivo;
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“ChÁ COM BISCOITO E COMPORTAMENTO”: APRENDENDO A REALIZAR EVENTOS QUE DIVULGUE A ANÁLISE DO COMPORTAMENTO PARA 
A POPULAÇÃO.

ARTHUR BASILIO ALVES RIBEIRO1, FILIPE MARTIn dE OLIVEIRA2, JULIAnA VIEIRA CESTARO1, LUIz GUILHERME nUnES CICOTTE2, SEBASTIãO 
JUnIOR dOS SAnTOS2

1 CENtro UNivErSitário FiladélFia, 2 UNivErSidadE EStadUal dE loNdriNa

O Chá com Biscoito e Comportamento (CBC) é um projeto que visa à disseminação dos conhecimentos da Análise do Comportamento. diferente-
mente das Jornadas de Análise do Comportamento (JACs), o CBC tem a proposta de transmitir o conhecimento da filosofia e dos aspectos práticos 
da Análise do Comportamento para a comunidade em geral, não acadêmica. desse modo, o CBC tem por objetivo proporcionar contextos de 
interação e sensibilização acerca da importância do cuidado com a saúde mental, por meio de palestras, cursos, workshops, mídia digital e im-
pressa para a comunidade. Os eventos são realizados na cidade de Londrina-PR. Em 9 meses de projeto, já participaram aproximadamente 400 
pessoas, em 8 encontros, nos quais foram discutidos temas como: Amor e relacionamentos afetivos; Planejamento de carreira e sonhos; Com-
portamentos e hábitos de estudo; depressão; Prática de atividades físicas e comportamento alimentar; entre outros. Os eventos são organizados 
de modo distinto ao formato acadêmico tradicional, onde se incluem as JACs e outros congressos científicos em Análise do Comportamento, 
sempre com a proposta de propiciar um ambiente informal, acessível e de interação entre os participantes. Por meio dos eventos já realizados, é 
possível afirmar que a disseminação da Análise do Comportamento ainda é pouco acessível à comunidade em geral, que não participa do meio 
científico. Considera-se importante tais questionamentos, como forma de pensar novos modos de propagar as tecnologias desta ciência, preten-
dendo, dessa forma, alcançar outra parcela da população que necessita conhecer o serviço qualificado.

Palavras-chave: divulgação; Comunidade; Análise do Comportamento.

ANSIEDADE: A EXPERIÊNCIA DE UM GRUPO TERAPÊUTICO SOB O ENfOQUE DA ACT NA CLíNICA MULTIPROfISSIONAL DE UMA 
COOPERATIVA MéDICA DE SAúDE

PATRíCIA CRISTIAnE dE OLIVEIRA1 2, HEnRIQUE dA SILVA FERREIRA1 3, LUCIAnO CARnEIRO1 4, ARTHUR BASILIO ALVES RIBEIRO1

1 UNiMEd loNdriNa, 2 ClíNiCa CoNtExto, 3 iNStitUto dE PSiColoGia E aNáliSE do CoMPortaMENto, 4 iNStitUto iNNovE

INTRODUÇÃO
Os transtornos de ansiedade têm afetado um número de pessoas cada vez maior em diferentes contextos. de acordo com a OMS, 33% da popu-
lação mundial foi diagnosticada com essa doença em 2016, o que equivale a 264 milhões de pessoas que sofrem com esse transtorno. Esse dado 
representa um aumento de 15% desde 2005.
no Brasil, o índice do diagnóstico chega a quase 10% da população e coloca o país nos primeiros lugares do ranking na América Latina.  nos 
outros países, a taxa equivale, em média, a 6%. de acordo com algumas pesquisas, estima-se que as consequências dos diversos transtornos 
mentais geram um gasto econômico equivalente a US$ 1 trilhão por ano. E os prejuízos não se restringem apenas ao impacto na economia, mas 
na qualidade de vida das pessoas que sofrem com transtornos mentais, especialmente a ansiedade. Diante disso, a atuação dos profissionais de 
saúde mental no atendimento a essas pessoas assume relevância no cenário atual.
Um levantamento realizado em um serviço privado de saúde na cidade de Londrina no segundo semestre de 2016 constatou que 25% das pesso-
as que buscam o atendimento psicológico apresentam queixas relacionadas aos transtornos de ansiedade. Esse serviço, que é composto por 21 
profissionais da área de Psicologia, atende em média 832 pacientes e ainda há uma fila de espera de aproximadamente 167 pessoas aguardando 
o atendimento psicológico.
Devido à grande procura pelo serviço e especificamente ao grande número de encaminhamentos realizados sob a queixa de ansiedade, a clínica 
optou por oferecer o tratamento na modalidade de grupo. Além de otimizar o atendimento à demanda, essa modalidade possui outros benefí-
cios, tais como: promove a troca de informações entre os participantes, facilita a adesão ao tratamento, o reforçamento social pode ser intensifi-
cado e permite a aproximação natural de situações vivenciadas no cotidiano, além de propiciar a aquisição de comportamentos e o aprendizado 
gradual e não punitivo, resultando no desenvolvimento ou refinamento de repertórios de enfrentamento.
Entre as intervenções para casos de ansiedade, a Terapia de Aceitação e Compromisso (ACT) proposta por Hayes em 1987 tem sido bastante 
eficaz. Ela vem sendo incluída entre as Terapias Cognitivas e Comportamentais caracterizadas como a terceira geração (Saban, 2015). Essa terapia 
consiste no uso de uma abordagem menos diretiva, enfatizando estratégias didáticas que levam a mudanças comportamentais e contextuais. 
Os fundamentos teóricos da ACT baseiam-se em pressupostos do Behaviorismo Radical como: comportamento governado por regras, compor-
tamento verbal, esquiva, controle dos eventos privados e do sistema, o qual, caracterizado como o meio social e cultural, acaba por acarretar so-
frimento para o sujeito. Os principais conceitos que fundamentam as intervenções em ACT, abordam comportamentos relacionados a evitação, 
esquiva experiencial e fusão cognitiva. 
O objetivo é o processo de aceitação, escolha e ação, ou seja, experienciar todo e qualquer evento psicológico, sem classificá-lo como bom ou 
ruim, abandonar o controle desses eventos e por fim comprometer-se com mudanças possíveis de acordo com os valores pessoais e história de 
vida do sujeito. 
Uma das primeiras estratégias utilizadas é a desesperança Criativa, que visa mostrar ao sujeito, que todas as formas de controle dos sentimentos 
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e pensamentos, ditos aversivos, utilizadas até o momento foram insatisfatórias e não produziram a resolução do sofrimento. dessa forma, torna-
-se necessário mudar a estratégia para lidar com tais eventos. Tal prática ajuda a olhar para as contingências e identificar o que está trazendo 
problemas e sofrimento emocional e não ficar sob controle dos eventos privados. Tudo é realizado através de metáforas, o que caracteriza a 
forma de intervenção não diretiva, rompendo com regras que prevalecem com o sujeito. 
numa fase posterior o sujeito é levado a pensar em quais ações, metas e mudanças ele quer que aconteça em sua vida, em todas as esferas, 
quais valores pretende alcançar e o que ele gostaria que acontecesse a curto, médio e longo prazo. A partir disso são traçadas pequenas ações 
para alcançar tais valores.  
Como forma de auxiliar o sujeito a entrar em contato com sensações físicas e emoções, têm sido utilizados os exercícios de mindfulness, desenvol-
vido nas filosofias orientais. Tal conceito ensina o sujeito estar presente no aqui e agora, ou seja, a viver o momento presente, não se prendendo 
a acontecimentos do passado e expectativas futuras. O objetivo é abandonar o “piloto automático” (Vandenberghe & Sousa, 2006). no grupo em 
questão, esse exercício é realizado através de práticas de respiração e meditação, filmes e experiências que exploram os sentidos. 
O presente relato tem o objetivo de apresentar um programa de intervenção em casos de ansiedade, realizado em uma clínica multiprofissional 
na cidade de Londrina. O programa visa promover a identificação de sentimentos negativos e a aceitação dos mesmos como forma de reduzir as 
esquivas experienciais, proporcionando melhora na qualidade de vida, além de incentivar o comprometimento com ações que estejam alinhadas 
aos valores do indivíduo.

MéTODO
Até o momento, foram finalizados dois grupos de tratamento da ansiedade. O primeiro ocorreu entre os meses outubro e dezembro de 2016 
e o segundo entre janeiro e abril de 2017. Um terceiro grupo encontra-se em andamento, e teve início em maio de 2017, com previsão de en-
cerramento em julho do mesmo ano. A cada novo grupo, os terapeutas avaliam a condução dos mesmos e as melhorias que podem ser feitas. 
Entre as principais melhorias até o momento, pode ser citada a inclusão de medidas psicométricas de sintomas relacionados à ansiedade, a qual 
é descrita a seguir. 

Participantes
Participam dos grupos pessoas de ambos os sexos com idades entre 17 e 65 anos, com queixa de ansiedade com esquiva experiencial. Os enca-
minhamentos são feitos a partir das triagens realizadas no setor de psicologia ou a partir da avaliação dos terapeutas que já realizam o acompa-
nhamento individual do paciente na clínica multiprofissional. Como o grupo exige que as instruções das atividades sejam feitas coletivamente, 
um requisito importante é que a escolaridade da pessoa seja ensino médio completo. O número máximo de participantes é de 10 pessoas devido 
tanto ao espaço físico quanto ao manejo das discussões.

Local e materiais
As sessões são realizadas em prédio próprio do serviço de saúde em uma sala destinada ao trabalho em grupo. durante as sessões são utilizados 
materiais diversos como: papel, lápis, projetor, vídeos, cartazes, textos, matérias de revistas e alimentos para realização de atividades.

Instrumentos de Medida
relato dos sentimentos: Os participantes são solicitados a responder por escrito à questão Como eu cheguei ao grupo de ansiedade?. Tal instrumento 
é utilizado para levantar as queixas, sintomas e sentimentos dos participantes em relação à ansiedade até o momento em que iniciam o grupo. 
Ao término do programa, os participantes são solicitados a responder quais melhoras eu consegui com o grupo de ansiedade?
Escalas Beck (Cunha, 2001): no início da primeira sessão são aplicados três das quatro Escalas Beck - Inventário de depressão (BdI), Inventário de 
Ansiedade (BAI) e Escala de desesperança (BHS). Tais escalas são reaplicadas na 10ª sessão como medida pós intervenções. Esse instrumento foi 
inserido no programa apenas no terceiro grupo como forma de melhorar a medição dos resultados do programa.

Estrutura do programa
O programa é realizado em 10 sessões, as quais acontecem uma vez por semana, com duração de 1h30min cada. As atividades realizadas em 
cada sessão são apresentadas a seguir

• SESSÃO 1: É realizada a apresentação dos terapeutas e dos participantes, os quais são solicitados a relatar textualmente suas principais queixas, 
os contextos que têm sido evitados (esquiva experiencial) e quais estratégias têm utilizado para lidar com a ansiedade. Em seguida, o Termo de 
Consentimento Livre Esclarecido (TCLE) é apresentado e debatida a questão do sigilo enquanto um grupo terapêutico. Após os esclarecimentos, 
são aplicadas as Escalas Beck e em seguida os terapeutas apresentam a metodologia a ser utilizada no programa, bem como a proposta da ACT. 
Para auxiliar nesse processo, os participantes recebem uma cópia da entrevista escrita de Steven Hayes à Revista VEJA (2006) na qual o autor 
contextualiza a ACT e seus benefícios. Tal recurso é retomado na segunda sessão.

• SESSÃO 2: É iniciada retomando a entrevista de Hayes, buscando sanar dúvidas e questionamentos. Após breve explanação sobre a ACT, os 
terapeutas apresentam a fisiologia da ansiedade, mostrando como ela é desencadeada no organismo e as suas relações com sintomas físicos, 
como dores no estômago, tensão no trapézio, taquicardia, formigamentos e etc. Em seguida, é utilizada a metáfora da Selva e o Graveto a qual 
permite apresentar a ansiedade como um recurso de adaptação do organismo. nessa oportunidade, também é realizada a diferenciação entre 
Medo e Ansiedade. Os participantes recebem, então, uma atividade para realizar em casa com a pergunta “o que você faz para controlar a ansie-
dade?”, na qual devem apresentar textualmente os contextos em que apresentam ansiedade e as esquivas adotadas. A sessão é conduzida até o 
final mantendo o contexto de Desesperança Criativa.
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• SESSÃO 3: Ao iniciar a terceira sessão, os participantes são solicitados a relatarem o que pensaram ou refletiram sobre o último encontro. A ati-
vidade ‘’o que você faz para controlar a ansiedade?” é recolhida e é realizada uma discussão sobre os contextos ansiogênicos que os participantes 
têm vivenciado e quais sentimentos se evocam a partir deles. nessa sessão, busca-se enfatizar a ansiedade como uma construção da história de 
vida, os sentimentos são validados como verdadeiros e importantes, estabelecendo um novo contexto motivacional para a próxima sessão. O 
contexto de desesperança criativa é retomado a partir da atividade sobre o controle da ansiedade. A interação entre os participantes é estimu-
lada de modo a favorecer o acolhimento e a identificação com as outras pessoas do grupo. 

• SESSÃO 4: Todos os participantes do grupo necessariamente passam por algum tipo de sofrimento emocional para desenvolverem ansiedade 
“crônica”. Nesta sessão é utilizada uma laranja como um objeto de reflexão: cada participante relata suas experiências com a fruta, quais emo-
ções desperta e quais lembranças lhe ocorrem. Os terapeutas procuram ressaltar as diferenças nos relatos de cada participante, evidenciando a 
singularidade na história de cada indivíduo. Utilizando-se os relatos das queixas coletadas nas sessões anteriores e relacionando-as às experiên-
cias de vida dos participantes, busca-se mostrar que a resposta operante de ansiedade é adaptativa perante as consequências das contingências 
vividas individualmente. dessa forma, a postura de rejeitar a ansiedade seria tida como a rejeição da própria existência do ser. O controle dos 
eventos privados é colocado como o mantenedor da ansiedade e a exposição às situações aversivas como uma forma de enfrentamento, o que 
tende a favorecer o desenvolvimento de um novo repertório de significados na história do organismo, dessa vez uma história de superação, a 
qual pode colaborar para a generalização de outras situações não relatadas publicamente. Para finalizar a sessão, os participantes são instruídos 
a refletirem sobre seus valores e sua história de vida durante a semana.

• SESSÃO 5: No início da quinta sessão, os participantes são indagados sobre as reflexões que fizeram a partir do último encontro. Então, é rea-
lizada uma atividade estruturada em que os participantes devem preencher um quadro para análise funcional do comportamento de esquiva/
queixa e quais sentimentos são eliciados nessas situações. Por meio de seus próprios relatos, os participantes são incentivados a enfrentar os 
contextos até então vivenciados como aversivos, a fim de desenvolver um novo repertório de habilidades comportamentais e de tolerância a situ-
ações que tem levado à esquiva experiencial. Cada participante estabelece suas próprias metas de enfrentamento para experimentarem durante 
a semana.  Para isso, é utilizada uma atividade estruturada em que o participante estipula metas a curto e a médio prazo. Essa atividade consiste 
na descrição das metas, os sentimentos que poderão surgir ao executá-las, o que farão para lidar com esses sentimentos e o que evitarão se não 
enfrentarem as situações aversivas.  

• SESSÃO 6: Nessa sessão, os participantes são indagados sobre as tentativas de alcançar as metas estabelecidas na semana anterior. São tra-
balhadas as dificuldades que tiveram durante a semana e reforçado o padrão de enfrentamento. Os participantes são orientados a perceberem 
sentimentos e sensações em todos os momentos vivenciados no dia a dia e para enfatizar tal prática são exibidos trechos do filme “Click” como 
forma de orientar os pacientes sobre o “piloto automático”. Os pacientes são estimulados a definir novas metas para enfrentamento durante a 
semana.

• SESSÃO 7: A sétima sessão é iniciada com o relato dos participantes sobre o cumprimento das metas estabelecidas anteriormente. A tolerância 
às reações fisiológicas de ansiedade é enfatizada destacando-se a importância do participante permanecer na situação aversiva e buscar formas 
alternativas de se comportar a fim de entrar em contato com o ambiente e permanecer sob o controle dos potenciais reforçadores. Os partici-
pantes são ensinados a respeito da atenção plena através do exercício de respiração, técnica baseada nos preceitos do mindfullness, com obje-
tivo de amenizar os respondentes, passando a atenção na situação aversiva experienciada para respiração lenta e controle muscular torácico. 
Posteriormente é realizado um exercício com tabletes de chocolate com o objetivo de tornar os participantes conscientes das reações dos seus 
próprios sentidos e bloquear o “piloto automático”.

• SESSÃO 8: Durante a oitava sessão, o foco da intervenção permanece na tolerância dos eventos privados aversivos e no bloqueio de esquivas 
das metas estabelecidas, aceitando os sentimentos negativos em decorrência do enfrentamento das situações aversivas. Para construir um con-
texto motivacional, é feita uma análise funcional dos enfrentamentos alcançados, colocando os participantes como protagonistas dos próprios 
sucessos. Os valores de vida são ressaltados para que se tenha uma busca constante da melhor qualidade de vida.

• SESSÃO 9: Na penúltima sessão os participantes são solicitados a registrar textualmente as melhorias alcançadas com a participação no grupo. 
Os terapeutas realizam o feedback de todo o processo ocorrido no grupo e se necessário fazem encaminhamentos a outros profissionais da área 
da saúde. no grupo que se encontra em andamento, na 9 sessão será realizada a reaplicação das Escalas Beck como medida pós intervenção.  

• SESSÃO 10: Na última sessão, os pacientes relatam as melhorias que tiveram no decorrer do grupo e referem sobre as perspectivas futuras. É 
discutida a importância de manter um padrão de mudança constante e buscar estratégias que sejam mais adaptativas e funcionais em seu meio. 
no grupo que se encontra em andamento, na décima sessão, os terapeutas apresentarão os resultados da Escala Beck pré e pós intervenção 
como forma de potencializar as melhorias obtidas. nessa sessão é realizada também a confraternização de encerramento do grupo. 

RESULTADOS E DISCUSSÃO
Os dados apresentados nesta seção são referentes aos dois primeiros grupos realizados. O terceiro grupo será finalizado somente após a sub-
missão do presente trabalho, portanto a apresentação e análise dos dados dos atuais participantes não é viável. na ocasião da apresentação oral 
do trabalho, será possível apresentar o relato pré e pós intervenção, bem como os dados das Escalas Beck.
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A seguir são apresentados os relatos antes e após as intervenções feitos pelos participantes dos Grupos de Ansiedade (Quadro 1). 

Participante

P1

P2

P3

P4*

P5

P6

P7*

P8

P9

P10

Como cheguei ao Grupo

Grave ansiedade, não queria sair de casa por nada. 
Forçava tudo o que fazia.

Muito desanimado com a vida, fazia todas as coisas 
rotineiras como se estivesse no “piloto automático”.

Cheguei triste, chorava fácil, preocupada com a saúde, 
ansiosa com qualquer situação que não tinha contro-
le. não tinha vontade de fazer nada da vida.

Quando cheguei estava ansiosa com os acontecimen-
tos que estavam para acontecer na minha vida e sem 
saber como lidar com as pessoas ao meu redor, além 
de preocupada com tudo o tempo todo.

Cheguei sem muita esperança, cansada, desmotiva-
da, não conseguia controlar as palavras, agressivida-
de e isso me fazia muito mal. deixei muitas vezes de 
acompanhar meus filhos e meu marido em atividades 
prazerosas

Ansioso e depressivo, com muito medo de viver. Es-
tava tomando três tipos de remédio para controlar a 
ansiedade. Estava deixando de fazer muitas coisas, 
estava afastado de fazer a obra de deus, deixei de 
pregar a Palavra no altar.

Cheguei desanimada, já havia passado um mês fugin-
do de qualquer assunto relacionado ao TCC, chorando 
com muita frequência, extremamente nervosa, medo 
absurdo, brigando muito com meus pais, afastada da 
faculdade, faltando às aulas, não convivendo com os 
amigos. Em situações aversivas fugindo, não fazendo.

Cheguei no grupo com muita ansiedade, alto nível de 
estresse, não curtindo os momentos nem as pessoas 
ao meu redor. não conseguia lidar com meus senti-
mentos, tentava controlar coisas que estavam fora do 
meu controle.

Cheguei com medo e pensando que era a única.

Muito ansiosa pensando que ninguém gosta de mim 
pelo meu jeito de ser, sem vontade de cuidar da casa 
nem de levantar da cama. desanimada de tudo, a 
roda gigante travou.

Quais melhoras consegui com o Grupo

Agora saio sozinha, voltei ao normal, saio para passear, vou à igreja, 
ver lojas, vou ao shopping.
Ainda tenho bastante Ansiedade por várias coisas, mas a depressão 
passou.

Fui participando do grupo e aprendendo que não devo me apressar 
para tentar melhorar, pois cada um tem sua história, seu tempo e con-
sequência dessa história. não estou 100% curado da Ansiedade e por 
um lado isso é bom, pois ela faz com que nossas realizações valham a 
pena. Hoje em dia aproveito os momentos mais simples.

Encaro um dia de cada vez, sempre lembro que sou o céu e que tudo 
o que acontece são apenas nuvens que vão passar. Choro menos, te-
nho muitos planos para o próximo ano, fazer cursos, trabalho social 
na igreja, disponibilizar mais tempo para os idosos da minha família 
e viajar mais.

Aprendi a lidar melhor com a ansiedade e saber que ela sempre será 
presente na minha vida, mas que é possível viver melhor e deixar de 
me sentir tão nervosa e fora do controle com as situações presentes; 

Passei a me exercitar na natação e hidroginástica, mudei o cabelo, cor-
tei curto, clariei meu cabelo porque gosto dele mais claro, não me co-
bro tanto mais, um dia de cada vez. Comecei a me perceber e observar 
meu comportamento. Estou pensando mais em mim agora.

Um sentimento de conversar normalmente. O grupo me mostrou que 
eu não estou só, me fez mudar a forma de pensar e resgatou em mim 
o amor de uma família. Voltei a pregar na igreja e a participar das ati-
vidades.

Entreguei o que precisava para a primeira banca. Foram 32 páginas 
escritas, apresentação montada. Apresentei na frente da banca, dos 
alunos. Eu sabia que não podia fugir disso, precisava enfrentar inde-
pendente do nervosismo. Com respiração consegui controlar um pou-
co desses sentimentos. Entendo hoje que não posso fugir, não fazer, 
preciso enfrentar. Melhorei e muito a convivência com meus pais.

não deixo a ansiedade me controlar, aproveito mais o tempo e as pes-
soas que estão comigo. Entendi que temos que ter os sentimentos 
bons e os ruins. Aproveito a semana e não deixo só para o final de 
semana. Só posso controlar as que estão no meu alcance.

Hoje me sinto mais tranquila, me sinto melhor porque estou conse-
guindo dizer não para algumas coisas que antes não conseguia. decidi 
ser feliz com o que tenho.

Muita coisa mudou e graças a vocês para melhor. Estou conseguin-
do entender como é a vida e as pessoas à minha volta. Parece que 
o mundo se abriu à minha volta, o que parecia estar escuro, uma luz 
brilhante está acesa no fim do túnel.  Obrigada pela total ajuda de 
vocês e de todo o grupo.
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Os relatos dos participantes mostram diversas mudanças ocorridas após a participação no Programa. de modo geral, pode-se notar a ansiedade 
como uma condição que limitava a vida dos indivíduos - o que fica evidente no relato de P10: “...a roda gigante travou”. Com exceção de P2, P4 e 
P9, todos os participantes apresentaram relatos que indicam a ocorrência da esquiva experiencial, seja pela evitação das situações ansiogênicas, 
seja pelo sentimento de desânimo, por vezes relatado como “vontade de não fazer nada”.
Como um produto da esquiva experiencial, diversos participantes experimentaram o afastamento de atividades pessoais, profissionais e aca-
dêmicas, as quais possuíam algum tipo de importância para eles. P5 afirma, por exemplo, que deixou de realizar atividades em família; P7 fugia 
de suas atividades acadêmicas (Trabalho de Conclusão de Curso), bem como P4 (o tema não aparece no relato escrito, mas foi verbalizado nas 
discussões em grupo); P6, que possuía responsabilidades em seu grupo religioso, deixou realizar suas atividades; e P10 deixou de realizar seus 
afazeres domésticos.
Os relatos de P1, P2, e P5 mostram a dificuldade que os participantes estavam vivenciando para realizar as tarefas cotidianas. E nesse sentido, o 
relato de P1 é representativo: “Forçava tudo o que fazia”.
Outro produto da ansiedade fica destacado nos relatos: a inabilidade para lidar com as situações aversivas. Este, porém, resultava em problemas 
para além dos participantes, pois também trazia impactos para a vida social dos mesmos. A “irritação”, a “agressividade” e o “estresse” atingiam 
às pessoas do convívio dos participantes, como pode ser observado no relato de P4, P5, P7 e P8. Esse dado reitera a importância do tratamento 
da ansiedade, visto que diversas pessoas acabam por sofrer os prejuízos dela. 
Nos relatos de melhoras após as intervenções do grupo, ficam evidentes os aspectos trabalhados ao longo das 10 sessões do programa. Quatro 
aspectos se destacam: (a) o reconhecimento de que a ansiedade é um processo natural e por isso não precisa ter um efeito limitante na vida da 
pessoa - o que pode ser apreendido dos relatos de P1, P2,  P4 e P8; (b) o enfrentamento das situações que assumiram função aversiva e por isso 
estavam sendo evitadas, conforme relatos de P1, P6, P7; (c) o comprometimento com ações que levam ao alcance de metas e estão alinhadas aos 
valores pessoais de cada um, conforme indicam P3, P5, P9, P10; e (d) a vivência do momento presente pela prática do mindfullness, que pode ser 
entendido a partir do que relataram P5, P8 e P9.
Um dado interessante aparece no relato de dois participantes em relação à modalidade de grupo. A participante P9 apresentou um relato pré 
intervenção que fortalece a justificativa da realização do trabalho nessa modalidade: “Cheguei com medo e pensando que era única”. da mesma 
forma, P6 fez um relato pós intervenção que também fortalece essa proposta: o grupo me mostrou que eu não estou só”. Tais relatos permitem 
dizer que um dos benefícios da terapia em grupo é que o sujeito tem contato com pessoas que vivenciam sofrimentos semelhantes, o que pro-
porciona a ocorrência de sentimentos de acolhimento e de empatia.
Com base nesses dados, é possível afirmar que o Programa para tratamento da Ansiedade em grupo é efetivo, vez que tem produzindo melhoras 
significativas na vida dos sujeitos. De forma geral, com as atividades e discussões, o relato dos participantes indica que eles conseguem lidar 
melhor com o sentimento de ansiedade e conseguem produzir mudanças em seu contexto, seja de rotina, atividades de lazer, habilidades sociais 
de comunicação e interação, etc.
Apesar desses resultados positivos, a avaliação contínua da metodologia do programa é importante para que melhorias, adaptações e atuali-
zações sejam implementadas na condução dos próximos grupos. Um dos aspectos que tem chamado a atenção dos terapeutas é relativo às 
desistências. Foi observado que houve, em média, 4 desistências por grupo, as quais ocorreram entre a quarta e quinta sessões. A hipótese é 
de que quando é realizada a estratégia de Desesperança Criativa, seguida da identificação de metas e compromisso com a mudança, os partici-
pantes, por ainda acreditarem que é possível o controle de eventos privados e por ainda apresentarem déficit no repertório de enfrentamento 
de situações aversivas de seu contexto, acabam desistindo do Programa - ou seja, a desistência do tratamento poderia ser entendida como mais 
uma resposta de esquiva do participante. Outra hipótese seria em relação à necessidade de exposição em grupo por meio do relato verbal, a qual 
pode sinalizar aspectos da vida pessoal do participante e evidenciar possíveis traumas ocorridos ao longo de sua história de vida. 
Outros aspectos têm chamado a atenção dos terapeutas. Tem-se observado que as maiores dificuldades apresentadas pelos participantes dizem 
respeito ao cumprimento das metas estabelecidas. Uma proposta seria promover a antecipação desse tema para a terceira sessão, visto que 
hoje o assunto é abordado no quinto encontro. dessa forma, acredita-se que será possível realizar melhor acompanhamento dos participantes 
e haverá tempo hábil para ajudá-los no enfrentamento das situações aversivas (alcance das metas), aumentando as chances de sucesso dessa 
etapa do tratamento.
A diversidade no perfil dos participantes também tem sido um ponto a ser revisto. Nos grupos, tem participado homens e mulheres entre 17 
e 65 anos, de diferentes classes sociais. no terceiro grupo - que está em andamento - notou-se que a variável “diferença de idade” ocasionou 
antipatia entre alguns membros, provavelmente devido ao extenso relato de vida dos participantes mais velhos. Para amenizar esse efeito, uma 
possibilidade seria tornar o grupo mais homogêneo no quesito idade. 
Por fim, um aspecto que tem sido repensado no Programa é quanto ao acompanhamento da manutenção dos resultados. Tem sido estudada 
uma forma de realizar o follow-up. Tal ação poderá observar se as melhoras relatadas no grupo se mantém ao longo do tempo - o que poderá 
sugerir melhorias no programa - além de oferecer orientação aos participantes que necessitarem. Uma proposta é realizar o contato com os 
participantes 3 meses após o encerramento do grupo e aplicar instrumentos que forneçam medidas confiáveis sobre o estado de saúde mental 
dos sujeitos.
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SETEMBRO AMARELO: INTERVENÇÕES RELATIVAS à PREVENÇÃO DO SUICíDIO 

FLÁVIA CAROLInE FIGEL1

1 SECrEtaria dE EStado da SaúdE do ParaNá

O suicídio é um importante problema de saúde pública - segundo estimativas da Organização Mundial de Saúde a cada 40 segundos uma pessoa 
comete suicídio no mundo. Em virtude desses dados alarmantes o tema tem recebido cada vez mais interesse de estudiosos, preocupados com 
maneiras de prevenir o comportamento suicida. O dia mundial de prevenção ao suicídio, dia 10 de setembro, foi criado pela Associação Inter-
nacional para Prevenção do Suicídio, justamente para que fosse dado ao assunto o destaque que merece, e para que pudessem ser realizadas 
ações de prevenção por todo o mundo. no Brasil foi instituído em 2014 o Setembro Amarelo, que consiste em um mês para que sejam realizadas 
ações educativas e de prevenção ao suicídio. Este relato de experiência tem como objetivo apresentar as ações propostas pela Secretaria de 
Estado da Saúde do Paraná frente ao Setembro Amarelo do ano de 2017, que incluem a realização de videoconferência com profissionais de todo 
o Paraná a fim de instruí-los sobre o tema e sobre possíveis ações de prevenção do suicídio, além da criação e divulgação de folders informativos 
sobre o suicídio. Serão abordadas, também, possibilidades da atuação do analista do comportamento neste contexto, que incluem a análise 
das variáveis relacionadas com o comportamento suicida, por meio de análises funcionais molares e moleculares, assim como a capacitação 
de profissionais de saúde mental para que identifiquem antecedentes históricos, atuais e imediatos do comportamento suicida, e nos casos de 
tentativas de suicídio, as possíveis consequências mantenedoras.

ATENDIMENTO INTERDISCIPLINAR EM SAúDE PúBLICA: COMBINANDO PSIQUIATRIA, PSICOTERAPIA INDIVIDUAL E AT EM UM CASO 
DIAGNOSTICADO COM TAG COM AGORAfOBIA

dAnIEL SAnTOS MARTInS1, THIAGO PACHECO dE ALMEIdA SAMPAIO, MARInA LISBOnA

1 aMBUlatório dE aNSiEdadE do hoSPital daS ClíNiCaS dE São PaUlo

Introdução: 
Em 2006, João (nome fictício) fez tratamento no INCOR (Instituto do Coração do Hospital das Clínicas) após um quadro de trombose venosa 
profunda (TVP) e embolia pulmonar. Em 2008, foi encaminhado para o AMBAn (Ambulatório de Ansiedade do Instituto de Psiquiatria do HC) 
com uma queixa frequente de dispneia (compreendida clinicamente como sintoma ansioso), irritabilidade, problemas com o sono, entre outros 
sintomas associados com um quadro depressivo, mas avaliados como secundários aos transtornos de ansiedade diagnosticados.
no prontuário, os diagnósticos de João são: Agorafobia (F40.0) e Ansiedade Generalizada (F41.1 – CId-10).

Psiquiatria:
João é atendido em consultas com médicos psiquiatras desde 2008, tendo sido mais frequentemente atendido pela dra Marina Lisbona.
A intervenção medicamentosa constitui-se pelos fármacos: Gabapentina, Sertralina, nortriptilina e zolpidem.
Em 2013, dra Marina encaminhou João para atendimento psicoterapêutico individual realizado pelos alunos da especialização em terapia com-
portamental e cognitiva do AMBAn. 

Psicoterapia individual:
João foi atendido por daniel ao longo de sete meses (de abril até novembro de 2014) distribuídos em 28 sessões semanais. 
A avaliação comportamental foi de um repertório operante estreito e empobrecido, amplamente mantido por reforço negativo: retratando um 
momento da vida de João repleto de queixas e reclamações relativas a variados problemas (saúde, família, afastamento do emprego, falta de 
lazer etc). 
Após um investimento inicial na construção de um sólido vínculo terapêutico, sustentado por uma escuta acolhedora e não punitiva, as interven-
ções principais foram: realização de psicoeducativos (sobre diagnósticos psiquiátricos, ansiedade, emoções, contingências etc), busca de refor-
çadores positivos (para ampliar o repertório comportamental), bloquear procrastinação, estimular qualidade de vida e técnicas de relaxamento 
e respiração diafragmática.
Com a conclusão dos atendimentos, daniel encaminhou João para ser atendido na modalidade de AT pelos alunos do curso de Acompanhamento 
Terapêutico, também do AMBAn.

AT:
João foi atendido por Maria (nome fictício, já que o original não será apresentado por questões particulares) em 2015. 
O objetivo do encaminhamento para os atendimentos em AT apresentar um contexto mais propício para desenvolver algumas atividades le-
vantadas como importantes para João, mas que não estavam sendo executadas de forma consistente durante o período de terapia individual. 
Após desconfiança inicial dessa modalidade de atendimento, João construiu um bom vínculo com a terapeuta e engajou-se nas atividades pro-
postas.
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Resultados:
Além de redução nos medicamentos, João apresentou diminuição nos comportamentos poliqueixosos, aumento de seu repertório comporta-
mental recente e de relatos mais positivos sobre sua vida e agradecimentos para os profissionais. 
Fruto de uma realidade distante da maior parte dos serviços públicos e clínicas escola, os atendimentos com João puderam contar com moda-
lidades diversas de atendimento atuando de forma complementar e sendo ativadas a partir de análises técnicas. Isso foi possibilitado graças a 
uma característica importante presente no AMBAn, que é de ser um ambulatório em que há uma importante coordenação entre as áreas de 
psiquiatria e psicologia.

Conclusão:
O tratamento de João disponibilizado pelo AMBAn contemplou opções terapêuticas complementares, a partir de análises técnicas, reconheci-
mento da importância de outras áreas e o efetivo encaminhamento e comunicação entre os profissionais. Apesar de um inegável aumento de 
custos, possivelmente haveria benefícios significativos para a saúde mental se houvesse maior presença dessa integração na saúde pública. 

O LIMITE DO TERAPEUTA NO DESENVOLVIMENTO DO AUTOCONhECIMENTO DO CLIENTE: UM ESTUDO DE CASO ANALíTICO 
COMPORTAMENTAL.

LARISSA dE AGUIRRE SILVA1, MARInA RAMOS AnTOnIO1

1 GrUPo CoNdUzir

Paula (46), graduada em pedagogia, casada, 2 filhas: Mica (7) e Lana (18). Chegou a terapia com a queixa inicial de estar sobrecarregada com os 
cuidados da casa, marido e principalmente da filha Mica, diagnosticada com atraso global do desenvolvimento. Dificuldades da cliente identifica-
das pela terapeuta: dificuldade em discriminar relação resposta-consequência; déficits no repertório de fuga – esquiva, com objetivo de eliminar 
estímulos aversivos, excesso de comportamentos governados por regras; auto estima e autoconfiança baixas. A História de Contingências de 
Reforçamento (HCR) relevou que Paula se desenvolveu em um ambiente que reforçava excessivamente seus comportamentos em prol do outro 
e respostas emitidas sob controle do que era reforçador para ela eram punidas, criando um padrão comportamental. diante do exposto, os 
objetivos terapêuticos foram: enfraquecer o controle por regras sobre quais comportamentos devem ser emitidos por uma mãe, esposa e filha;  
colocar a cliente sob controle da relação funcional entre os três termos das Contingências de Reforçamento;  ampliar o repertório de discrimina-
ção de reforçadores e de comportamentos que produzissem tais reforçadores, desenvolvendo habilidades capazes de aumentar a probabilidade 
da cliente se expor a CR que pudessem produzir reforçadores positivos e negativos. Ao longo das 25 sessões realizadas, foi possível observar 
que Paula começou a discriminar quais CR estavam mantendo seu padrão comportamental atual; ampliando seu acesso a reforçadores sociais 
e iniciou um processo de autoconhecimento a fim de identificar estímulos reforçadores para si. 
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COMO AUXILIAR O CLIENTE A OPERACIONALIZAR AS REfLEXÕES RESULTANTES DO PROCESSO TERAPÊUTICO E PÔR EM PRÁTICA 
COMPORTAMENTOS DE AUTOCUIDADO?

IzABELLA dE LIMA1, SAndRA LEAL CALAIS1

1 UNivErSidadE EStadUal PaUliSta

Luciana Arantes tem 38 anos, é casada há 11 anos e não possui filhos. Filha de pai negro e mãe branca, é a única branca dos irmãos e sempre 
foi discriminada pelos avós paternos. É de família evangélica e informa ter sido criada de maneira muito rígida conforme as crenças religiosas. 
Foi marcada como rebelde por discordar dessas restrições. Relata diversos abusos sexuais: por um tio que morava com os avós, com início aos 
cinco anos e interrompidos aos sete anos quando a mãe a proibiu de ir ver os avós pela discriminação, sentindo culpa durante anos. Foi também 
atacada na rua aos 8 anos por um lenhador; aos 12 anos o professor de música tocava seus seios com os braços quando ia ajudá-la; aos 15 anos 
um homem da igreja que era casado mandava bilhetes para ela e passou as mãos pelo seu corpo enquanto ela dormia em um evento religioso. 
Apresenta muitos problemas de saúde como diabetes, obesidade e hipertensão.
Queixa: depressão, relacionamento sexual, dificuldades em asserção, indecisão quanto a engravidar (o marido quer muito), poucos cuidados 
com a saúde (alimentação e exercício físico), dependência em relação à família (leva a compra de supermercado para a mãe fazer sua comida), 
imaturidade. 
Processo terapêutico: uso de análise funcional em situações que remetem às queixas (procrastinação); treinamento em habilidades sociais, 
treino em decisões. 
Solicitação para supervisão: está em terapia há dois anos (3º terapeuta – clínica escola) e não vem apresentando progressos: apresenta boa 
reflexão, mas não operacionaliza. Não apresenta cuidados com saúde, não decide sobre a gravidez, não mantém programas de exercício físico. 
Vai alterando o foco da queixa a cada sessão, apresenta humor oscilante, fala compulsivamente na sessão apresentando dificuldade em ouvir 
o terapeuta.
e iniciou um processo de autoconhecimento a fim de identificar estímulos reforçadores para si. 

EfEITOS COLETERAIS DA PUNIÇÃO EM UMA ADOLESCENTE COM QUADRO DEPRESSIVO 

MARIA VAnESSE AndRAdE1

1 PoNtiFíCia UNivErSidadE CatóliCa dE São PaUlo

Sue, 16 anos, mora com os pais, é a caçula. Relacionamento difícil com os pais. Aos 7anos, Sue teve seus cuidados maternos divididos com um 
primo. Após o período, a Escola comunicou à mãe alterações no comportamento de Sue, que foi encaminhada à terapia por: isolamento, tristeza, 
autolesão e depressão, iniciando a terapia em 2016, em uma Unidade Básica de Saúde.  Houve uma troca de terapeuta por questões institucio-
nais. durante as sessões Sue relatou desconforto em: sair de casa, ir à escola, interagir socialmente e em família, expressar sentimentos. Sue 
refere não conseguir falar com a mãe sobre o que sente e quando tenta, esta evita contato, fica de cama e lhe culpa. Parte-se da hipótese que os 
comportamentos de Sue são mantidos por contingências de reforçamento negativo (fuga/ esquiva de situação aversiva ou para as quais ela não 
possui repertório adequado de enfrentamento). A cliente apresenta regras mantidas por contingências familiares e medo da reação destes por 
seu quadro. durante o processo terapêutico, tentou-se trabalhar habilidades sociais e autonomia no repertório da cliente; à mãe foi oferecida 
orientação parental. Porém os novos repertórios de Sue dependiam do apoio familiar, que se mostrou inadequado. Institucionalmente foi ofere-
cida ajuda psicológica e psiquiátrica à mãe de Sue, opções rejeitadas. Apesar de melhora dos comportamentos de frequentar a escola e interagir 
com amigos, Sue não evolui clinicamente e atualmente apresenta piora importante do quadro depressivo. A cliente rejeita intervenção familiar e 
avaliação psiquiátrica. A terapeuta solicita supervisão para encontrar uma forma de manejar a resistência da cliente às mudanças e discussão de 
alternativas para repertórios de enfretamento e ativação comportamental. 

TERAPIA ANALíTICO-COMPORTAMENTAL DE ADOLESCENTE COM TRANSTORNO DE PERSONALIDADE ESQUIZOIDE

MARíLIA FOnTES dE CASTELO BRAnCO1

1 CoNSUltório PartiCUlar

Leandro mora com os pais e tem 13 anos de idade. Principais queixas: 1) dificuldades de interação social presentes desde a infância; 2) ansiedade 
e frustração em situações acadêmicas (provas); 3) baixo repertório de autocuidado e autonomia com atividades de rotina; 4) relatos de senti-
mentos de preocupação e perseguição; 5) L. afirma ouvir vozes de origem desconhecida. Histórico das queixas e tratamentos: em seu primeiro 
ano de vida L. tinha humor irritadiço; aos quatro anos foi avaliado por equipe multiprofissional, mas nenhum transtorno foi identificado. Aos oito 
anos foi diagnosticado com Síndrome do Pânico por uma psicóloga. Na escola, L. tinha dificuldades de seguir comandos e era disperso, porém 
sempre teve desempenho acadêmico excelente. Relata respostas de ansiedade desde a primeira vez que precisou realizar provas. na escola 
atual, há relatos de socialização adequada com pares. Tem histórico familiar de suicídio, esquizofrenia e depressão pós-parto (mãe). Em avaliação 
psiquiátrica recente houve prescrição de medicação para autismo. Estratégias terapêuticas: 1) treino de habilidades sociais; 2) treino de autodes-
crição de comportamentos e sentimentos; 3) orientação aos pais em relação a habilidades de autocuidado e seguimento de regras. Dificuldades 
encontradas: 1) adesão dos pais e principalmente do cliente à terapia; 2) falta de outras fontes de informação; 3) treino de manejo de ansiedade 
e prevenção de respostas; 4) demanda materna por um diagnóstico para o cliente. 

Palavras-chave: terapia analítico-comportamental, adolescente, Transtorno de Personalidade Esquizoide.
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fORMULÁRIO DE PROPOSTA DE CRIAÇÃO DE GRUPOS DE INTERESSE ESPECIAL

NOME do GIE: Análise do comportamento e Teoria dos jogos.

Coordenador e subcoordenador: Carlos Rafael Fernandes Picanço e Hernando Borges neves Filho.

Tema de interesse do grupo: desenvolvimento de softwares livres para a realização de experimentos sob orientação analítico comportamental.

Tipo de trabalho: Prestação de Serviço.

Área: Análise experimental do comportamento, Análise aplicada do comportamento, Metodologia de Pesquisa, Processos comportamentais de 
aprendizagem, Controle de Estímulos, Ciência da Computação.

Justificativa para criação do grupo: A automação de tarefas de pesquisa por meio de programas de computador reduz custos, pode aumentar 
a qualidade de vida dos pesquisadores envolvidos (e.g.: eliminando tarefas repetitivas entediantes) e, em alguns casos, é indispensável à pesqui-
sa analítico comportamental. Por exemplo, a utilização de procedimentos de ensino automatizados aumenta de forma considerável o controle 
experimental durante a coleta de dados, pois reduz a amplitude de variações estocásticas ao longo da apresentação manual dos procedimentos. 
O registro automático do comportamento também elimina a necessidade de obtenção de níveis de concordância entre observadores e auxilia 
na massificação de metodologias de ensino individualizado reduzindo a distância entre pesquisa básica e aplicação. O planejamento, escrita e 
documentação de tais programas, por outro lado, demanda tempo e dinheiro e tem demonstrado ser uma das etapas mais caras e complexas 
de empreendimentos do gênero. O desenvolvimento colaborativo de código livre (GPL) ou aberto (LGPL, MIT, etc.) é uma alternativa de custo 
reduzido, acessível e que pouco tem sido utilizada (ou ao menos divulgada) para o desenvolvimento de tais programas no contexto da análise do 
comportamento.

Missão e/ou objetivos do grupo:

a) apresentar, por meio de casos concretos, vantagens e desvantagens do desenvolvimento colaborativo de código livre no contexto analítico 
comportamento.

b) promover uma cultura de compartilhamento de código livre (GPL) ou aberto (LGPL, MIT e licenças semelhantes) no contexto das pesquisas em 
análise do comportamento., aplicadas ou básicas.

c) promover o compartilhamento de dados brutos de pesquisa.

d) promover a comunicação e parcerias entre desenvolvedores.

e) fomentar o desenvolvimento colaborativo de código livre ou aberto.

f) discutir e sugerir comportamentos éticos ao compartilhar, copiar, escrever, redistribuir e financiar código livre ou aberto.

g) discutir sobre e sugerir o uso de ferramentas de produtividade e serviços que promovam o trabalho colaborativo em torno do código livre ou 
aberto.

Descrição dos campos e/ou áreas de interesse do grupo: Análise Aplicada do Comportamento, Processos comportamentais de aprendizagem, 
controle de estímulos, ciência da computação.

Descrição dos membros que podem participar do grupo: o grupo será aberto a quaisquer interessados.

nota: Por favor, conferir o nome dos dez autores/membros propositores do GIE no formulário de submissão online.

Propostas de ações, eventos e/ou publicações que o grupo pretende produzir:

a) planejamento, montagem e manuntenção de um repositório público ou wiki central contendo uma lista de softwares livres (licenciados como 
GPL) ou abertos (licenciados como LGPL, MIT e semelhantes), scripts de graficação e análise de dados produzidos por ou de interesse de analistas 
do comportamento

b) planejamento, montagem e manutenção de um repositório público ou wiki contendo uma lista de repositórios públicos de dados brutos de 
pesquisa analítico comportamental pública.

c) planejamento, escrita e publicação de uma introdução ao desenvolvimento (um “hello world”) de cada software listado no repositório ou wiki 
central.

d) planejamento, escrita e publicação de um código de conduta (estatuto) sucinto a ser incluído em cada repositório listado no repositório ou wiki 
central.

e) levantamento das necessidades atuais dos pesquisadores interessados.

f) planejamento e escrita de programas com base nas necessidades atuais dos pesquisadores interessados.

g) aprimorar a documentação dos programas livres ou abertos (manuais de uso, exemplos de uso e possibilidades de uso).
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fORMULÁRIO DE PROPOSTA DE CRIAÇÃO DE GRUPOS DE INTERESSE ESPECIAL

NOME do GIE: Terapias Contextuais e RfT

Coordenador e subcoordenador: William Ferreira Perez e Mônica Valentim

Área, tema de interesse do grupo: Terapias Contextuais e RfT: Justificativa para criação do grupo: Nos últimos anos tem sido crescente o 
número de profissionais e pesquisadores brasileiros interessados em terapias contextuais (ACT, FAP, DBT, Mindfulness etc.) e RFT (Teoria das 
Molduras Relacionais). no entanto, salvo as instituições que tradicionalmente produzem pesquisa e oferecem cursos sobre tais temas, os inte-
ressados se encontram isolados em diferentes regiões do país, sem espaço comum para troca e colaboração. Pensamos que a ABPMC poderia 
ser um desses espaços.

Missão e/ou objetivos do grupo: Congregar profissionais e pesquisadores interessados nas mais diversas Terapias Contextuais (ou de Terceira 
Onda, ou de Terceira Geração) e na RFT (Teoria das Molduras Relacionais) com o objetivo de mapear os grupos de interessados e também de 
reunir materiais sobre o tema, publicados em língua Portuguesa.

Descrição dos campos e/ou áreas de interesse do grupo:
ACT
dBT
FAP
MBCT
BA
RFT

Descrição dos membros que podem participar do grupo: O grupo será aberto a qualquer profissional ou pesquisador interessado em Terapias 
Contextuais e RFT. Atualmente, temos pelos menos 15 pessoas interessadas que participarão da reunião na ABPMC.

fORMULÁRIO DE PROPOSTA DE CRIAÇÃO DE GRUPOS DE INTERESSE ESPECIAL

NOME do GIE: Desenvolvimento colaborativo de softwares livres ou abertos para pesquisa analítico comportamental.

Coordenador e subcoordenador: dr. Prof. Pedro Bordini Faleiros e drª. Profª.  Giovana Escobal.

Área, tema de interesse do grupo: Pesquisa Básica sobre Tomada de decisão e Fenômenos Sociais como Cooperação, Corrupção, Práticas Cul-
turais, Sustentabilidade por meio da Teoria dos Jogos, com referencial teórico da Análise do Comportamento. 
Área: Análise experimental do comportamento, Análise aplicada do comportamento, Metodologia de Pesquisa, Processos comportamentais de 
aprendizagem, Controle de Estímulos, Ciência da Computação.

Justificativa para criação do grupo:  desde a década de 60 há estudos sobre Teoria dos Jogos na Análise do Comportamento. Atualmente o 
número de pesquisa sobre essas áreas vêm crescendo e voltando-se a investigar diferentes fenômenos, como comportamento social, corrupção, 
autocontrole e metacontingências. no entanto, ainda não há grupos formados para reunir pessoas interessadas sobre o tema, visando o desen-
volvimento dessa interdisciplinaridade.

Missão e/ou objetivos do grupo: Produzir conhecimento científico sobre Análise do Comportamento e Teoria dos Jogos;
Levar conhecimento para a comunidade de analistas do comportamento sobre Teoria dos Jogos e suas possíveis implicações experimentais e 
práticas.

Descrição dos campos e/ou áreas de interesse do grupo: Produção, discussão e divulgação de pesquisas básicas e aplicadas sobre Teoria dos 
Jogos e Análise do Comportamento. 

Descrição dos membros que podem participar do grupo: O grupo será aberto a participantes interessados em Análise do Comportamento e 
Teoria dos Jogos. 

Propostas de ações, eventos e/ou publicações que o grupo pretende produzir:
Volume especial sobre Teoria dos Jogos em uma revista científica de Análise do Comportamento;
Lançamento de um livro sobre Análise do Comportamento e Teoria dos Jogos;
Produção de um novo livro sobre Teoria dos Jogos e Análise do Comportamento no contexto do dia a dia;
Evento sobre Teoria dos Jogos e Economia Comportamental.
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fORMULÁRIO DE PROPOSTA DE CRIAÇÃO DE GRUPOS DE INTERESSE ESPECIAL

NOME do GIE: Ciências do Comportamento, Sexualidade e Cultura

Coordenador: Florêncio M. Costa Júnior
subcoordenador: Ana Carla Vieira

Área, tema de interesse do grupo: 
Sexualidade Humana, intervenções analítico-comportamentais e cultura

Justificativa para criação do grupo: 
Mesmo sendo um tema amplamente discutido e pertinente a todas as áreas estudam o desenvolvimento humano e suas interações com o 
contexto, nota-se que ainda há pouco debate acerca da sexualidade humana na perspectiva Behaviorista Radical. Pensando nas possíveis contri-
buições oriundas da análise da sexualidade dentro das ciência do comportamento, este grupo objetiva reunir pesquisadores/as interessados em 
elaborar e sistematizar estudos que visem discutir a sexualidade humana nas perspectivas funcionalista e contextualista.

Missão e/ou objetivos do grupo: Abordar as temáticas relacionadas à sexualidade humana no campo das ciências do comportamento e promo-
ver o fortalecimento de um grupo que possa articular a produção e divulgação de pesquisas interessadas nos processos culturais, clínicos e em 
análises conceituais que possibilitem a ampliação e atualização do referencial teórico e técnico da análise do comportamento no que se refere 
a sexualidade humana.

Descrição dos campos e/ou áreas de interesse do grupo:
Sexualidade; Gênero; processos clínicos; práticas culturais.

Descrição dos membros que podem participar do grupo: o grupo será aberto a quaisquer interessados

Propostas de ações, eventos e/ou publicações que o grupo pretende produzir: 
- fomentar o debate sobre o tema.
- Consolidar um grupo de pesquisa;
- articular temas de interesse comum e possíveis pesquisas e divulgações científicas;
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fORMULÁRIO DE PROPOSTA DE CRIAÇÃO DE GRUPOS DE INTERESSE ESPECIAL

NOME do GIE: Grupo de Interesse Específico sobre Feminismo, Estudos das Mulheres e Análise do Comportamento

Coordenador e subcoordenador: Aline G. Couto (mestranda em Psicologia – UFPR)
Marcela de O. Ortolan (mestranda em Análise do Comportamento – UEL)

Área, tema de interesse do grupo: feminismo; Questões Conceituais e Teóricas da Interface Feminismo/Análise do Comportamento; Pesquisa 
Básica e Aplicada; Análise Experimental do Comportamento; Análise do Comportamento Aplicada

Justificativa para criação do grupo: 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 inter-
pretar os fenômenos descritos em termos do comportamento dos envolvidos nas práticas sociais patriarcais. A Análise do Comportamento tem 
iniciado 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 quarto 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.

Missão e/ou objetivos do grupo: O GIE tem como missão fomentar a produção acadêmica e a prática de mulheres analistas do comportamento 
em temas direta ou indiretamente ligados ao feminismo. 
Objetivos:
• Promover um espaço de discussão anual sobre o feminismo e a análise do comportamento, levantando questões atuais e tópicos a serem pes-
quisados pela comunidade.
• Discutir a situação atual da produção feminista em análise do comportamento, levantando e sugerindo bibliografia atualizada sobre o tema que 
possa contribuir à construção da teoria e prática feminista analítico-comportamental.
• Fomentar a criação de grupos de estudo e pesquisa sobre feminismo e análise do comportamento.
• Promover a publicação de trabalhos sobre feminismo e análise do comportamento em congressos de ambas as áreas.
• Reunir esforços para publicação de artigos em periódicos científicos sobre as intersecções entre as duas áreas.

Descrição dos campos e/ou áreas de interesse do grupo: Feminismo & Análise do Comportamento: aproximações teóricas e conceituais
Análise comportamental de práticas culturais dentro do patriarcado
Patriarcado como agência de controle
Conceito de gênero como classe de estímulos
Bases comportamentais do sexismo e do preconceito de gênero: investigações em equivalência de estímulos, teoria dos quadros relacionais e 
teoria da nomeação
Intervenções em grupos de mulheres e coletivos feministas: escuta não-punitiva e reforçamento de comportamento verbal inadequado
Intervenções educativas em comportamento social relacionado ao gênero
Empoderamento e sororidade: análise comportamental de práticas reforçadoras para mulheres
Influências de contingências sexistas na escolha e tomada de decisão das mulheres
Fenômenos comportamentais mediados por variáveis de gênero tais como violência doméstica, psicológica, sexual, etc.; padrões estéticos e sua 
influência no comportamento; participação feminina na ciência do comportamento e na profissão; dentre outros.

Descrição dos membros que podem participar do grupo: Todas e todos os estudantes de Psicologia e áreas afins, e as profissionais e os pro-
fissionais de Psicologia, Educação, Saúde, Ciências Sociais e áreas afins interessadas e interessados em estudar e produzir dentro do tema de 
interesse, com especial ênfase na participação de mulheres interessadas em Feminismo, Estudos das Mulheres e Análise do Comportamento.

Propostas de ações, eventos e/ou publicações que o grupo pretende produzir: 
• Criação e suporte de grupos e coletivos feministas de analistas do comportamento
• Publicações em periódicos científicos sobre Análise do Comportamento e Feminismo
• Criação e suporte de grupos de estudo sobre Análise do Comportamento e Feminismo
• Criação e suporte de grupos voltados à prática e/ou de extensão do trabalho acadêmico com mulheres, voltados à discussão feminista
• Criação e suporte a eventos locais sobre Análise do Comportamento e Feminismo, bem como a participação de mulheres analistas do compor-
tamento em eventos da(s) área(s)
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fORMULÁRIO DE PROPOSTA DE CRIAÇÃO DE GRUPOS DE INTERESSE ESPECIAL

NOME do GIE: Desenvolvimento de jogos, gamificação e Análise do Comportamento

Coordenador e subcoordenador: Gabriele Gris e Izadora Ribeiro Perkoski

Área, tema de interesse do grupo:
Tipo de trabalho: Análise Experimental do Comportamento; Análise do Comportamento aplicada; Programação de Ensino; Pesquisa conceitual.

Área: Educação, Educação Especial, Controle de Estímulos, Game design

Justificativa para criação do grupo: O desenvolvimento de tecnologias, enquanto aplicação de conhecimentos científicos a problemas de im-
portância cotidiana na vida das pessoas foi há muito tempo discutido por Skinner, inclusive no contexto da Educação. Apesar de pesquisas expe-
rimentais 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 com-
portamento no contexto educacional. Jogos educativos e gamificações destacam-se como ferramentas eficazes 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.

Missão e/ou objetivos do grupo:
- Mapear a produção brasileira em análise do comportamento e jogos
- 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. 

Descrição dos campos e/ou áreas de interesse do grupo:
 - Game design e Análise do comportamento: aproximações teóricas e práticas;
 - Desenvolvimento de jogos educativos e gamificações;
 - Avaliação de jogos educativos e gamificações;
- Tecnologias Educacionais;

Descrição dos membros que podem participar do grupo: Estudantes e profissionais interessados no estudo, desenvolvimento e utilização de 
jogos educativos de base analítico comportamental para uso em contextos de ensino formais e informais.

Propostas de ações, eventos e/ou publicações que o grupo pretende produzir: 
 - Publicações em periódicos e capítulos de livro em análise do comportamento, psicologia, educação e áreas afins;
 - Futuramente, oferecer suporte a grupos de estudos sobre jogos educativos e Análise do Comportamento;
- Participação em eventos científicos de análise do comportamento, psicologia, educação e áreas afins.




