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APRESENTAÇÃO 

 

O V Congresso de Psicologia e Análise do Comportamento (CPAC) em 

conjunto com a VI Jornada de Análise do Comportamento da UEL (JAC-UEL) 

são eventos científicos promovidos e organizados pelo Departamento de Psicologia 

Geral e Análise do Comportamento (PGAC) e pelo Programa de Mestrado em 

Análise do Comportamento da Universidade Estadual de Londrina (UEL), em 

parceria com a Pró-reitoria de Extensão (PROEX) da UEL. 

 

OBJETIVO DO EVENTO 

 

O objetivo geral do evento é integrar estudantes, docentes e profissionais das áreas 

de Psicologia, Saúde, Educação e afins, bem como promover discussões e divulgar 

conhecimento científico e de atuação profissional sobre: Psicologia da Saúde, 

Psicologia Clínica, Psicologia do Esporte, Psicologia do Trânsito, Epistemologia da 

Psicologia, Psicologia Forense, Neuropsicologia, Psicologia e Educação, Educação 

Especial, Psicologia do Desenvolvimento Humano, Psicobiologia, Análise 

Experimental do Comportamento e Psicologia Institucional e Organizacional. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

V Congresso de Psicologia e Análise do Comportamento 

e  

VI Jornada de Análise do Comportamento – UEL: 

a Psicologia a serviço da sociedade 
 

07 a 09 de junho de 2018 
Centro de Eventos Aurora Shopping | Londrina – PR 

 

4 
 

 

COMISSÃO ORGANIZADORA DO EVENTO 

 

Equipe Executiva 

 

Coordenação Geral 
Prof.ª Dra. Nádia Kienen 
Prof.ª Dra. Silvia Regina de Souza Arrabal 
Gil 

 Comissão de apoio aos palestrantes e 
programa social 
Mestranda Edneli Costa 
Prof.ª M.a Gislayne de Souza Carvalho 

   
Comissão Científica 
Prof.ª Dra. Verônica Bender Haydu 
Prof.ª M.a Valquiria Maria Gonçalves 
Prof.ª Doutoranda Cassiana Stersa 
Versoza-Carvalhal  
Prof.ª Dra. Silvia Aparecida Fornazari da 
Silva   
Prof. M.e Taimon Maio 
M.e Deivid Regis dos Santos 

 Coordenação de certificados 
Prof.ª Doutoranda Cassiana Stersa 
Versoza Carvalhal  
Prof.ª Dra. Camila Muchon de Melo 
Mestranda Mariana Batista 
Mestrando Allan Patrick de Souza 
Domingos 
Mestranda Greicy Dos Anjos 
 

   
Secretaria 
Prof.ª Dra. Ednéia Aparecida Peres Hayashi 
Mestranda Fernanda Torres Sahão 
Mestranda Andresa Bibiano 
Mestrando Thiago Soares Campoli 
M.e Mayron Picolo 

 CPAC Comunidade 
Prof. Dr. Jonas Gamba 
Profa. Dra. Silvia Murari 
Prof.ª Dra. Silvia Regina de Souza 
Arrabal Gil 
Mestranda Marcela Ortolan 

   
Comissão de Programação 
Prof.ª Dra. Nádia Kienen 
Prof.ª Dra. Silvia Regina de Souza Arrabal 
Gil 
Prof.ª Dra. Camila Muchon de Melo 
Mestranda Marcella Andressa Bosquetti 
 

 Comissão de infraestrutura local e 
apoio à monitoria 
Mestrando André Luiz 
Mestrando Guilherme Alcântara Ramos 

   
Comissão de divulgação 
Prof. Dr. Carlos Eduardo Costa 
Mestrando André Luiz 
Mestrando Guilherme Alcântara Ramos 
M.a Myenne Mieko Ayres Tsutsumi 
Julia Rocker dos Santos 

 Comissão Financeira, logística e 
compras 
Prof.ª Dra. Lucilla Maria Moreira 
Camargo Simões 
Prof. Dr. Guilherme Bracarense 
Filgueiras 
Mestranda Jenifer Pavan 
M.a Shimeny Michelato Yoshiy 

 



 

V Congresso de Psicologia e Análise do Comportamento 

e  

VI Jornada de Análise do Comportamento – UEL: 

a Psicologia a serviço da sociedade 
 

07 a 09 de junho de 2018 
Centro de Eventos Aurora Shopping | Londrina – PR 

 

5 
 

REALIZAÇÃO 

 

  

DEPARTAMENTO DE 
PSICOLOGIA GERAL E 

ANÁLISE DO 
COMPORTAMENTO 

 

 

PATROCÍNIO 

 

  

 

 
Programa de 
Mestrado em 

Análise do 
Comportamento 

UEL 

  

 
 

 
 

 

 

APOIO 

 

 

 

https://www.google.com.br/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiTmufi-uLbAhVCkJAKHT0BDY4QjRx6BAgBEAU&url=https://www.cambejnc.com.br/uel-disponibiliza-cartao-de-inscricao-da-2a-fase-do-vestibular/uel-logo/&psig=AOvVaw3cKaODKIC4TVN2N8BUPT4b&ust=1529608746717202
https://www.google.com.br/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiG-sn_-uLbAhVFjZAKHQrHBPoQjRx6BAgBEAU&url=http://www.uel.br/com/agenciaueldenoticias/index.php?arq%3DARQ_not%26FWS_Ano_Edicao%3D1%26FWS_N_Edicao%3D1%26FWS_N_Texto%3D10951%26FWS_Cod_Categoria%3D2&psig=AOvVaw2SOR6HgpXcJqTvefwfXOXr&ust=1529608804074227
https://www.google.com.br/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjx8OG1--LbAhWJg5AKHUKeB24QjRx6BAgBEAU&url=http://simuladobrasilconcurso.com.br/bancas/simulados-questes-e-provas-da-fauel&psig=AOvVaw3suab67pM5YraKmZHWejyy&ust=1529608906406497
https://www.google.com.br/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiHm66t_OLbAhWES5AKHT_1CJoQjRx6BAgBEAU&url=https://seeklogo.com/vector-logo/25889/capes&psig=AOvVaw12HZbLFPmaxLdnQ4ZjZ4LQ&ust=1529609165305888
https://www.google.com.br/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwi34ZPH_OLbAhUEEJAKHUTsD30QjRx6BAgBEAU&url=https://logodownload.org/cnpq-logo/&psig=AOvVaw1gjsNZfIqZ_f86wi6rqSq7&ust=1529609221859032
http://www.uel.br/pos/pgac
https://www.google.com.br/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjhzp6J_uLbAhVLkZAKHYTXDvcQjRx6BAgBEAU&url=http://institutointeracao.com/&psig=AOvVaw3gEatoBSjFHjTILv7HiM9B&ust=1529609629425306
https://www.google.com.br/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwit8eub_uLbAhUJjJAKHQpSBmAQjRx6BAgBEAU&url=http://institutocontinuum.com.br/curso/39-obm-gestao-do-comportamento-em-organizacoes&psig=AOvVaw0yKAi21s-KFs31Q3q0erg_&ust=1529609670992596
https://www.google.com.br/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjn57zn_uLbAhVCiJAKHUwWAFoQjRx6BAgBEAU&url=https://pt-br.facebook.com/sbp.psicologia/&psig=AOvVaw2K1DsKyyzL7xMxpKdptDEE&ust=1529609822350082


 

V Congresso de Psicologia e Análise do Comportamento 

e  

VI Jornada de Análise do Comportamento – UEL: 

a Psicologia a serviço da sociedade 
 

07 a 09 de junho de 2018 
Centro de Eventos Aurora Shopping | Londrina – PR 

 

6 
 

SUMÁRIO 

 

Simpósios......................................................................................................................................... 7 
Mesas redondas.............................................................................................................................. 23 
Comunicações orais......................................................................................................................... 99 
Painéis.............................................................................................................................................. 130 

 

 

 

 

  



 

V Congresso de Psicologia e Análise do Comportamento 

e  

VI Jornada de Análise do Comportamento – UEL: 

a Psicologia a serviço da sociedade 
 

07 a 09 de junho de 2018 
Centro de Eventos Aurora Shopping | Londrina – PR 

 

7 
 

SIMPÓSIOS 

 

BULLYING ESCOLAR: REVISÃO DE TREINAMENTOS DOCENTE E USO DE JOGO DE TABULEIRO 
COMO INTERVENÇÃO Silvia Regina de Souza Arrabal Gil (Psicologia Geral e Análise do 
Comportamento/LADEJE, Universidade Estadual de Londrina, Londrina-PR, Brasil) Mariana 
Gomide Panosso (Departamento de Psicologia/Programa de Pós-graduação em Psicologia, 
Universidade Federal de São Carlos, São Carlos-SP, Brasil) Greicy dos Anjos (Programa de Pós-
Graduação em Análise do Comportamento, Universidade Estadual de Londrina, Londrina - PR, 
Brasil), Nádia Kienen (Departamento de Psicologia Geral e Análise do 
Comportamento/Programa de Mestrado em Análise do Comportamento, Universidade 
Estadual de Londrina, Londrina-PR, Brasil) – ssouza.arrabal@gmail.com 

A escola representa um importante contexto para a prevenção e manejo de uma série de 
situações presentes na vida das crianças e adolescentes, incluindo o bullying. Em função disso, 
um crescente número de programas de intervenção tem sido desenvolvido junto à 
comunidade escolar com o objetivo de amenizar ou prevenir esta situação de violência. Este 
simpósio apresenta dois estudos. O primeiro trata-se de uma revisão sistemática de pesquisas 
desenvolvidas no período de 2003 a 2017 com o objetivo de investigar as características e as 
limitações dos estudos que desenvolveram treinamentos de professores com a temática 
bullying escolar e, caracterizá-los em termos de duração, estratégias de ensino, materiais 
utilizados, conteúdos apresentados, habilidades/comportamentos ensinados e resultados. 
Foram recuperados um total de 989 artigos, 139 dos quais foram excluídos por serem 
duplicados. Em seguida realizou-se a leitura do título e abstract de cada um dos 850. Destes, 
841 foram excluídos por não atenderem os critérios de inclusão, restando nove artigos para a 
análise. Os resultados são apresentados em termos de caracterização dos estudos 
destacando-se que embora todos os estudos tenham realizado treinamentos de professores, 
apenas quatro tiveram por objetivo avaliar o efeito do treinamento para estes participantes 
e, destes, somente dois, investigaram a habilidade/comportamentos do professor. Discutem-
se as limitações apresentadas pelos estudos e a possibilidade de elaboração de treinamentos 
baseados na Programação de Ensino como alternativa para o ensino de comportamentos 
relevantes aos professores. O segundo apresenta um jogo de tabuleiro educativo como uma 
ferramenta alternativa a ser utilizada no contexto da educação. O objetivo desse trabalho foi 
desenvolver um jogo de tabuleiro educativo para prevenção de comportamentos de bullying 
em aulas de Educação Física. O jogo foi desenvolvido para crianças de 8 a 10 anos e tem como 
cenário e regras do jogo a modalidade basquete, nele há três níveis de dificuldade a saber: (a) 
apresentação do conceito de bullying e situações problema, (b) cooperação e alternativas de 
resolução de problemas, (c) perguntas e respostas, com base no que foi ensinado nos níveis 
anteriores. Com base nos estudos apresentados verifica-se a necessidade de capacitação 
adequada de professores ao mesmo tempo em que tecnologias de ensino têm sido 
desenvolvidas. O objetivo dessa apresentação é promover uma discussão sobre a 
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possibilidade de os professores utilizarem as tecnologias disponíveis para ensino de 
comportamentos de prevenção e manejo do bullying. 

Palavras-chave: bullying escolar, capacitação/treinamento docente, jogo educativo 

Coordenador/debatedor: Silvia Regina de Souza Arrabal Gil 

Temática do Simpósio: Psicologia e Educação 

 

TREINAMENTO DE PROFESSORES PARA PREVENÇÃO E MANEJO DO BULLYING: UMA 
REVISÃO SISTEMÁTICA DE LITERATURA Mariana Gomide Panosso (Departamento de 
Psicologia/Programa de Pós-graduação em Psicologia, Universidade Federal de São Carlos, São 
Carlos - SP, Brasil) Rachel de Faria Brino (Departamento de Psicologia/Programa de Pós-
graduação em Psicologia, Universidade Federal de São Carlos, São Carlos - SP, Brasil) Nádia 
Kienen (Departamento de Psicologia Geral e Análise do Comportamento/Programa de 
Mestrado em Análise do Comportamento, Universidade Estadual de Londrina, Londrina-PR, 
Brasil) 

A lei brasileira que institui o programa de Combate à Intimidação Sistemática reforça a 
necessidade de preparar docentes para implementar ações visando à solução do bullying. Em 
vista disso, este estudo apresenta uma revisão sistemática de pesquisas desenvolvidas no 
período de 2003 a 2017 com o objetivo de investigar as características e as limitações dos 
estudos que desenvolveram treinamentos de professores com a temática bullying escolar e, 
caracterizar estes treinamentos em termos de duração, estratégias de ensino, materiais 
utilizados, conteúdos apresentados, habilidades/comportamentos ensinados e resultados. 
Realizou-se uma busca de artigos científicos nas bases de dados: PsicINFO, PsicArticles, Scielo, 
Science Direct, ERIC, Wiley Online Library, Scopus, Lilacs, Springer, Web of Science. Nos 
campos de busca foram introduzidos os seguintes descritores, acompanhados dos operadores 
booleanos OR e AND: bullying OR bully AND “teacher training”; bullying prevention AND 
“teacher training”. Foram selecionadas pesquisas cuja descrição relacionava-se a: estudos 
empíricos, treinamento de professores ou de professores e outros membros da comunidade 
escolar e que foram revisados por pares. Foram excluídos artigos de revisão bibliográfica, 
estudos empíricos cuja intervenção foi exclusivamente com crianças/adolescentes e/ou seus 
pais, artigos duplicados e anteriores à 2003. Foram recuperados um total de 989 artigos, 
escritos em inglês ou português, 139 dos quais foram excluídos por serem duplicados. Em 
seguida realizou-se a leitura do título e abstract de cada um dos 850. Destes, 841 foram 
excluídos por não atenderem os critérios de inclusão, restando nove artigos para a análise. Os 
resultados mostraram que os estudos selecionados foram desenvolvidos por pesquisadores 
de diferentes países exceto por brasileiros. Embora todos os estudos tenham realizado 
treinamentos de professores, apenas quatro tiveram por objetivo avaliar o efeito do 
treinamento para estes participantes e, destes, somente dois, investigaram a 
habilidade/comportamentos do professor. Identificou-se o emprego dos delineamentos 
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quase-experimental e delineamento de grupo. A duração dos treinamentos variou em horas 
e dias e as estratégias de ensino mais utilizadas foram as instruções verbais, embora três 
estudos não as tenham descrito. Conquanto todos os estudos tenham proposto treinamento 
de professores em suas descrições, a maioria deles apresentou apenas os conteúdos 
ministrados. A falta de descrição das habilidades/comportamentos ensinados foi uma 
limitação em 88,8% dos estudos. Ainda, foram identificadas a ausência da descrição detalhada 
dos conteúdos dos treinamentos, falta de avaliação do conhecimento dos participantes, 
ausência de pré-teste e de follow-up. Discute-se as limitações apresentadas pelos estudos e a 
possibilidade de elaboração de treinamentos baseados na Programação de Ensino como 
alternativa para o ensino de comportamentos relevantes aos professores. 

Palavras-chave: bullying escolar, treinamento docente, revisão de intervenções 

 

JOGOS EDUCATIVOS: ALTERNATIVA DE ENSINO DE COMPORTAMENTOS DE COMBATE AO 
BULLYING Greicy dos Anjos (Departamento de Psicologia Geral e Análise do 
Comportamento/Programa de Mestrado em Análise do Comportamento, Universidade 
Estadual de Londrina, Londrina-PR, Brasil) Silvia Regina de Souza Arrabal Gil (Departamento 
de Psicologia Geral e Análise do Comportamento/Programa de Mestrado em Análise do 
Comportamento, Universidade Estadual de Londrina, Londrina-PR, Brasil)   

O bullying tem sido um fenômeno presente no cotidiano escolar e a divulgação midiática, bem 
como o aumento no número de relatos de pessoas que afirmam ter sofrido bullying ganham 
destaque nesse contexto. Essa situação tem gerado preocupação nos profissionais da 
educação e os têm estimulado a buscar tecnologias que os auxiliem a trabalhar com esse 
fenômeno de forma adequada. As produções de alternativas de combate ao bullying e ensino 
de como lidar com esse fenômeno são variadas, algumas delas são palestras para pais, 
professores e alunos, livros para crianças e adolescentes, projetos culturais e jogos educativos. 
O objetivo desse trabalho foi desenvolver um jogo de tabuleiro educativo para prevenção de 
comportamentos de bullying em aulas de Educação Física. Visto que nesse ambiente 
brincadeiras e comportamentos agressivos são encarados como característicos dos esportes. 
Desse modo, o jogo tem como cenário uma quadra de basquete e suas trilhas e regras foram 
também baseadas nas regras de um jogo de basquete. As trilhas têm início nas laterais da 
quadra ou na base do garrafão, que são os locais onde jogadores saem após uma falta ou 
quando a bola sai da quadra, de modo que é possível jogar até quatro jogadores em uma 
partida. O jogo foi desenvolvido para crianças de 8 a 10 anos e apresenta três níveis de 
dificuldade, que são (a) apresentação do conceito de bullying e situações problema, (b) 
cooperação e alternativas de resolução de problemas, (c) perguntas e respostas, com base no 
que foi ensinado nos níveis anteriores. O arranjo do ambiente do jogo foi desenvolvido para 
que a criança que sofre bullying possa aprender a identificar esses episódios e desenvolver 
um repertório comportamental de buscar ajuda e falar sobre a ocorrência desses episódios 
para outras pessoas. Aquelas que presenciam o bullying devem desenvolver um repertório 
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tanto de defesa quanto de ajuda para o colega que sofre. O agressor, por sua vez, deve 
identificar que seu comportamento é violento e as possíveis consequências que ele pode 
acarretar. Esse jogo visa modificar o repertório verbal dos jogadores e assim espera-se que o 
repertório não-verbal também possa ser modificado. O jogo nesse cenário apresenta-se como 
uma ferramenta alternativa para professores utilizarem e trabalharem o bullying de forma 
adequada. 

Palavras-chave: bullying, jogo educativo, Análise do Comportamento 
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JUSTIÇA RESTAURATIVA: CONTRIBUIÇÕES DA ANÁLISE DO COMPORTAMENTO A PARTIR DE 
PESQUISAS DOCUMENTAIS Alex Eduardo Gallo (Departamento de Psicologia Geral e Análise 
do Comportamento Universidade Estadual de Londrina, Londrina - PR, Brasil) Alexandre 
Dittrich (Universidade Federal do Paraná, Curitiba - PR, Brasil) Cindy Vaccari (Universidade 
Federal do Paraná, Curitiba - PR, Brasil) Lígia Fernandes (Universidade Estadual de Londrina, 
Londrina, Brasil) – aedgallo@uel.br 

A Justiça Restaurativa compreende um movimento jurídico que vem ganhando força desde a 
década de 60, em âmbito internacional. No Brasil, a prática vem se popularizando nos últimos 
anos, principalmente em função dos incentivos legais e iniciativas de pequenos grupos de 
juristas, profissionais de áreas afins e comunidade. Apresenta-se como um modelo alternativo 
e complementar às práticas da justiça tradicional, que propõe o envolvimento das vítimas, 
ofensores e membros da comunidade na resolução de conflitos. Os trabalhos que 
contemplam o simpósio proposto tratam-se de pesquisas documentais. Um deles avalia as 
consequências da utilização de justiça restaurativa a curto e a longo prazo, a partir da análise 
do Programa Justiça para o Século 21; O outro, identifica comportamentos-alvo a serem 
emitidos pelas partes envolvidas em práticas de justiça restaurativa, de acordo com a 
Resolução 2002/12 da ONU. Ambos os trabalhos identificaram pouca clareza nas descrições 
documentais sobre contextos, comportamentos e consequências, especialmente no que se 
refere às variáveis relevantes para promoção de modificação comportamental dos envolvidos 
no conflito. Os trabalhos apontam contribuições da Análise do Comportamento para o 
desenvolvimento de uma política pública voltada à aplicação de justiça restaurativa e para o 
refinamento do repertório comportamental de facilitadores de práticas restaurativas. 

Palavras-chave: justiça restaurativa, análise de consequências, planejamento cultural 

Coordenador/debatedor: Alex Eduardo Gallo 

Temática do Simpósio: Psicologia Jurídica/Forense 

 

COMPORTAMENTOS-ALVO DOS ENVOLVIDOS EM PRÁTICAS RESTAURATIVAS: 
IDENTIFICAÇÃO A PARTIR DE CONTINGÊNCIAS DESCRITAS EM UMA NORMATIVA. Lígia 
Fernandes (Universidade Estadual de Londrina, Londrina, Brasil) Alex Eduardo Gallo 
(Universidade Estadual de Londrina, Londrina - PR, Brasil)   

A Justiça Restaurativa, enquanto prática cultural, tem se estabelecido com mais intensidade 
no cenário jurídico brasileiro a partir das duas últimas décadas. De lá para cá, diversos foram 
os incentivos legais e iniciativas de pequenos grupos de juristas, profissionais de áreas afins e 
comunidade, para que tal prática fosse se estabelecendo como um novo paradigma para a 
resolução de conflitos. Considerando a recente aplicação da justiça restaurativa no Brasil, em 
especial na área da infância e juventude, em conflitos escolares, contravenções penais e 
crimes de menor potencial ofensivo, e diante da escassez de análises que levem em conta as 
contingências envolvidas no estabelecimento e manutenção dessa prática cultural, a proposta 



 

V Congresso de Psicologia e Análise do Comportamento 

e  

VI Jornada de Análise do Comportamento – UEL: 

a Psicologia a serviço da sociedade 
 

07 a 09 de junho de 2018 
Centro de Eventos Aurora Shopping | Londrina – PR 

 

12 
 

deste trabalho foi identificar contingências – completas ou incompletas – descritas na 
Resolução 2002/12 da ONU, documento relevante sobre o tema, que delineia princípios 
básicos para a utilização de programas restaurativos em matérias criminais. A identificação de 
contingências nesta resolução foi realizada a partir da leitura do documento e identificação 
das contingências. Estas foram organizadas em tabelas e, em seguida, agrupadas de acordo 
com o tema de que se tratavam. No total, foram identificados 37 itens, entre contingências 
completas e incompletas. Tais contingências deram origem às seguintes categorias de análise: 
os antecedentes para a elaboração da Resolução 2002/12; Justiça Restaurativa como 
antecedente; Estrutura geral dos programas de Justiça Restaurativa; Atribuições dos atores 
nos Programas de Justiça Restaurativa. A análise dos dados permite concluir que várias 
contingências descritas na Resolução permaneceram incompletas, mesmo com a 
complementação de material auxiliar. Além disso, identifica-se a necessidade de que as 
contingências descritas nos documentos sejam mais precisas em relação comportamentos 
esperados de todos os envolvidos na prática restaurativa, bem com seus antecedentes e 
consequentes. Notou-se também que os facilitadores possuem papel central na condução de 
círculos restaurativos, o que indica a necessidade de atenção especial à capacitação e ao 
desenvolvimento de habilidades essenciais, que garantirão a efetividade da prática. 

Palavras-chave: justiça restaurativa, comportamento, prática cultural 

  

ANÁLISE DE CONSEQUÊNCIAS DUTILIZAÇÃO DE JUSTIÇA RESTAURATIVA NO CONTEXTO 
BRASILEIRO: O CASO DO PROGRAMA JUSTIÇA RESTAURATIVA PARA O SÉCULO 21 Cindy 
Vaccari (Universidade Federal do Paraná, Curitiba-PR, Brasil) Alexandre Dittrich (Universidade 
Federal do Paraná, Curitiba, PR, Brasil)   

A justiça restaurativa é um método de resolução de conflitos que propõe o envolvimento das 
vítimas, ofensores e membros da comunidade. No Brasil, ela começou a ser aplicada em 2005, 
por meio de três projetos-piloto que ocorreram em diferentes cidades do País. Um desses 
projetos se iniciou na cidade de Porto Alegre (RS), sendo inicialmente denominado como 
Projeto Justiça para o Século 21; sua proposta era a utilização de justiça restaurativa nos 
contextos jurídicos, escolares e comunitários envolvendo crianças e adolescentes. Com sua 
expansão, em 2014 o Projeto passou a se chamar Programa Justiça Restaurativa para o Século 
21 (JR21), que tem como principais objetivos a utilização da justiça restaurativa em diferentes 
contextos jurídicos e sociais, e o ensino dos aspectos teóricos e práticos relacionados à justiça 
restaurativa, por meio de diferentes cursos de formação. Considerando o contexto histórico 
e as estratégias utilizadas pelo JR21 para a aplicação e o ensino de justiça restaurativa, 
entende-se que avaliar as práticas e os resultados do JR21 pode ser relevante para a análise 
dos efeitos da justiça restaurativa no contexto brasileiro. Assim, o objetivo deste trabalho foi 
o de analisar as consequências individuais e culturais decorrentes da aplicação e ensino de 
justiça restaurativa no JR21, descritas em materiais redigidos pelos membros do Programa. 
Nesta pesquisa documental, foram analisados 28 textos, localizados em sua maioria no site 
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oficial do JR21, que continham informações sobre as ações previstas e realizadas tanto nas 
etapas de Projeto e de Programa. O tratamento de dados foi realizado por meio da aplicação 
de um instrumento voltado à análise de práticas culturais, que é o checklist desenvolvido por 
Carrara, Souza, Oliveira, Ortiz, Lourencetti e Lopes (2012). Após a aplicação do checklist, 
avaliou-se que as consequências de curto prazo descritas nos materiais do JR21 podem ser 
sintetizadas nas seguintes categorias: responsabilização, satisfação dos participantes, 
empoderamento, diminuição do tempo de contato com o sistema de justiça e satisfação dos 
aplicadores. Já as consequências de longo prazo foram sintetizadas nas categorias de 
diminuição de reincidência, diminuição da violência e fortalecimento das redes de 
atendimento comunitário. Concluiu-se que as consequências descritas e previstas nos 
materiais do JR21 se relacionam, em sua maioria, ao ensino de novos comportamentos para 
a resolução de conflitos nos âmbitos jurídicos, institucionais e comunitários. Entretanto, tais 
consequências são descritas com pouca clareza, especialmente no que se refere às variáveis 
relevantes para a modificação do comportamento das pessoas envolvidas. Assim, são 
exploradas as contribuições da Análise do Comportamento para o desenvolvimento de uma 
política pública voltada à aplicação de justiça restaurativa, tornando as intervenções 
planejadas mais efetivas e auxiliando na avaliação das consequências ocorridas. 

Palavras-chave: justiça restaurativa, analise de consequências, planejamento cultural 
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SISTEMA CEREBRAL DE RECOMPENSA E PESQUISA EM NEUROCIÊNCIA CLÍNICA Guilherme 
Bracarense Filgueiras (Departamento de Psicologia Geral e Análise do 
Comportamento/Núcleo SinaPsi, Universidade Estadual de Londrina, Londrina - PR, Brasil) 
Celio Roberto Estanislau (Departamento de Psicologia Geral e Análise do 
Comportamento/Núcleo SinaPsi/Programa de Pós-graduação em Análise do Comportamento, 
Universidade Estadual de Londrina, Londrina - PR, Brasil) Mayron Picolo (Department of 
Psychology/Unit of Clinical and Health Psychology/Programme Doctoral en Psychologie, 
Université de Fribourg, Fribourg, Suíça)  – guilhermen1@gmail.com 

Nos últimos anos, a pesquisa em psicologia clínica tem avançado com o intuito de se criar 
evidências que auxiliem na prática profissional, fortalecendo a profissão e diminuindo o 
subjetivismo presente nas intervenções psicoterapêuticas. Essas evidências são compostas de 
dados oriundos da área básica e também das pesquisas realizadas no campo aplicado. Na 
pesquisa básica, a neurociência comportamental tem produzido dados robustos que 
contribuem para o saber psicológico se afastar de explicações mentalistas. As bases biológicas 
de diversos conceitos cognitivos e processos comportamentais têm sido exploradas e 
esclarecidas nos últimos anos. Dentre esses processos, destaca-se de que forma as 
recompensas surtem efeito sobre o organismo, sobretudo, sobre o encéfalo humano. Assim, 
o objetivo deste trabalho é apresentar de que forma as neurociências têm contribuído para a 
prática clínica estudando a neurobiologia da recompensa e de que forma esse sistema se 
relaciona com os mais variados transtornos. Pesquisas apontam que indivíduos acometidos 
por diversas condições psicopatológicas (e.g. anorexia nervosa, bulimia nervosa, depressão, 
transtorno obsessivo-compulsivo, esquizofrenia e obesidade) apresentam diminuição da 
sensibilidade às consequências. Na anorexia nervosa, por exemplo, os dados recentes têm 
apontado para deficiência na atividade dopaminérgica do encéfalo dos pacientes. Dessa 
forma, quando comparados com indivíduos saudáveis, indivíduos com anorexia apresentam 
alterações na sensibilidade às recompensas (naturais e/ou monetárias). Esses dados 
comportamentais são acompanhados de avaliações com neuroimagem e medidas 
psicofisiológicas, o que contribuem para o entendimento do transtorno. Estudar transtornos 
psicológicos a partir de uma perspectiva integrada (considerando variáveis comportamentais 
e neurobiológicas) pode elucidar questões do campo prático, direcionando o profissional para 
intervenções psicoterapêuticas mais eficazes. 

Palavras-chave: Neurociência Comportamental, Sistema Cerebral de Recompensa, Anorexia 
Nervosa 

Coordenador/debatedor: Guilherme Bracarense Filgueiras 

Temática do Simpósio: Psicobiologia 

 

SISTEMA CEREBRAL DE RECOMPENSA: RELEVÂNCIA PARA A NEUROCIÊNCIA CLÍNICA Celio 
Estanislau (Departamento de Psicologia Geral e Análise do Comportamento/Núcleo 
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SinaPsi/Programa de Pós-graduação em Análise do Comportamento/Programa de Pós-
graduação em Ciências da Saúde, Universidade Estadual de Londrina, Londrina - PR, Brasil)   

A resposta fisiológica a situações que podem ser gratificantes é de vital importância para o 
funcionamento normal das pessoas e pode estar alterada em vários transtornos. Ao conjunto 
de circuitos neuronais ativados nessas situações dá-se o nome de sistema cerebral de 
recompensa. Englobando a área tegmental ventral, o núcleo accumbens, a amígdala, o 
hipocampo, o córtex pré-frontal, o giro do cíngulo e o córtex orbitofrontal, esse sistema tem 
a função de promover comportamentos fundamentais para a sobrevivência, incluindo 
alimentação, proteção e reprodução. A dopamina é o principal neurotransmissor responsável 
por esse processo. O presente trabalho visa apresentar a neurobiologia do sistema de 
recompensa e de que forma isso é estudado no contexto clínico. Pesquisas com neuroimagem 
e medidas comportamentais e psicofisiológicas têm revelado disfunção do sistema 
dopaminérgico em diversos transtornos e condições clinicas, tais como depressão, adicção, 
esquizofrenia, transtornos alimentares e obesidade, entre outros. Em resposta a 
experimentos (informatizados ou não), são identificadas alterações em padrões de ativação 
neuronal das áreas relacionadas ao sistema de recompensa (neuroimagem), bem como no 
humor, desempenho (medidas comportamentais), condutância da pele etc.. Os tipos de 
recompensa variam de acordo com a população clinica, mas tradicionalmente se utiliza 
dinheiro, comidas e bebidas como variáveis independentes. O conhecimento sobre alterações 
no funcionamento do sistema cerebral de recompensa pode instrumentar intervenções 
terapêuticas para os vários transtornos em que o mesmo está implicado. 

Palavras-chave: Recompensa, Neurobiologia, Neurociência Clínica 

  

ANOREXIA NERVOSA E O SISTEMA DE RECOMPENSA Mayron Picolo (Department of 
Psychology/Unit of Clinical and Health Psychology/Programme Doctoral en Psychologie, 
University of Fribourg, Fribourg, Suíça) 

Mulheres que apresentam baixa ingestão de alimentos, levando a um índice de massa 
corporal inferior ao padrão estabelecido como normal pela Organização Mundial de Saúde, 
medo constante de ganhar peso que se exprime em comportamentos extremos e 
autoavaliação do corpo deturpada preenchem os critérios de diagnóstico para Anorexia 
Nervosa. Nesse tipo de transtorno alimentar, a não ingestão mínima de alimentos necessários 
à sobrevivência é um risco constante. Esse estado de alta privação causa uma resposta 
fisiológica de estresse e, segundo especialistas, envolve propriedades de recompensa (como 
liberação de dopamina), o que pode ser responsável pela manutenção daqueles 
comportamentos. Estudos mostram deficiências no processamento de recompensa na 
anorexia. Assim, este trabalho tem como objetivo apresentar dados de estudos em 
recompensa com participantes que preenchem o diagnóstico para anorexia nervosa. Estudos 
nessa área têm utilizado tarefas computadorizadas (e.g. Roda da Fortuna, Iowa Gambling 
Task) a fim de avaliar a resposta a feedback, tempo de reação, autoavaliação de humor e fome, 
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probabilidade de ganhos e tomada de decisão em situações de risco quando recompensas 
financeiras estão envolvidas. Além disso, estudos com alimentos têm sido realizados, 
buscando elucidar se há diferença de resposta de acordo com a categoria da recompensa. 
Essas tarefas também têm sido utilizadas para avaliação por neuroimagem de padrões de 
ativação cerebral envolvendo o sistema de recompensa, tanto no que tange a antecipação 
quanto a consumação. Os resultados apontam para polimorfismos em receptores de 
dopamina afetando a resposta a diferentes tipos de recompensas, o que leva a uma hipótese 
de disfunção dopaminérgica na patofisiologia da anorexia. Estudos com medidas 
comportamentais têm fortalecido essa hipótese, embora mais estudos se façam necessários. 
Determinadas abordagens terapêuticas mostraram-se eficazes em alterar a neurobiologia de 
determinados transtornos (depressão, transtorno do pânico, transtorno obsessivo 
compulsivo). A caracterização de alterações no sistema de recompensa na anorexia poderia 
ser utilizada como forma de avaliação de intervenções terapêuticas nessa população, 
fortalecendo a prática da psicologia baseada em evidências. 

Palavras-chave: Recompensa, Anorexia Nervosa, Patofisiologia 

 Apoio Financeiro: Bolsa de excelência da Confederação Suíça de doutorado. 
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AVALIAÇÃO COMPORTAMENTAL DE TRANSTORNOS PSIQUIÁTRICOS: EXEMPLOS DE 
PESQUISA E DE ATUAÇÃO Márcia Cristina Caserta Gon (Departamento de Psicologia e Análise 
do Comportamento/ Programa de Mestrado em Análise do Comportamento, Universidade 
Estadual de Londrina, Londrina - PR, Brasil) Marisa Richartz (Consultório particular, Clínica de 
Psicologia, Curitiba - PR, Brasil) Robson Zazula (Universidade Federal da Integração Latino-
Americana, UNILA, Foz do Iguaçu - PR, Brasil) – marciagon@sercomtel.com.br 

Transtornos psiquiátricos são definidos e classificados no Manual de Diagnóstico e Estatística 
dos Transtornos Mentais (DSM V) de acordo com critérios estabelecidos sobre sintomas que 
um indivíduo apresenta. Esses precisam ser amplamente compreendidos e estudados pelos 
profissionais de saúde por meio de um processo de avaliação comportamental, considerado 
pela Análise do Comportamento, como estratégia eficaz para ser utilizada em pesquisas sobre 
diferentes transtornos psiquiátricos e para subsidiar a realização de intervenções. As 
principais características do processo de avaliação comportamental são: (a) identificação, 
especificação e mensuração de comportamentos considerados problemas; (b) identificação 
das variáveis que mantém a ocorrência dos comportamentos considerados problema; (c) 
identificação das relações funcionais entre os comportamentos considerados problema e o 
ambiente imediato; (d) formulação de hipóteses; e (e) proposição de intervenções. Objetiva-
se no presente simpósio descrever a importância da avaliação comportamental de transtornos 
psiquiátrico de acordo com a Análise do Comportamento e descrever as principais estratégias 
e técnicas que podem ser utilizadas para a intervenção nessa população a partir dos dados 
coletados por meio dessas. Serão apresentados dois exemplos de pesquisa e de atuação sobre 
transtornos psiquiátricos conduzidos por meio de avaliação comportamental. A primeira 
apresentação mostrará uma pesquisa de avaliação comportamental do transtorno da 
escoriação na adolescência. A segunda, as principais características associadas à 
funcionalidade e a adaptação do transtorno bipolar e do transtorno depressivo maior em 
diferentes áreas da vida dos pacientes, bem como exemplos de instrumentos para a realização 
desta avaliação, tais como a Escala de Incapacidade de Sheehan. 

Palavras-chave: avaliação comportamental, psiquiatria, análise do comportamento 

Coordenador/debatedor: Márcia Cristina Caserta Gon 

Temática do Simpósio: Psicologia da Saúde 

 

AVALIAÇÃO COMPORTAMENTAL DO TRANSTORNO DE ESCORIAÇÃO EM  TRÊS 
ADOLESCENTES COM ACNE Marisa Richartz (Consultório particular, Clínica de Psicologia, 
Curitiba - PR, Brasil) Márcia Cristina Caserta Gon (Departamento de Psicologia e Análise do 
Comportamento/Mestrado em Análise do Comportamento, Universidade Estadual de 
Londrina, Londrina - PR, Brasil)   

O transtorno de escoriação é caracterizado por comportamentos repetitivos e compulsivos de 
picar, escoriar, coçar, arranhar ou furar determinadas regiões da própria pele, que resultam 
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em alterações cutâneas (e.g., danos no tecido da pele e cicatrizes). Além de ser considerado 
um problema dermatológico, por afetar diretamente a pele e seus anexos, a condição possui 
características psiquiátricas. O transtorno de escoriação foi classificado e definido pela 
psiquiatria pelo excesso de comportamento de beliscar a pele e déficit de respostas em 
controlar o impulso para tal ação que produzem se um sofrimento emocional clinicamente 
relevante para o indivíduo, bem como prejuízos em nível social e profissional. O objetivo do 
presente estudo foi realizar uma avaliação comportamental do transtorno da escoriação a 
partir de três estudos de caso. Participaram do estudo três adolescentes e suas mães. Essas 
foram selecionadas em um serviço de dermatologia ambulatorial e convidadas a participar da 
pesquisa após a avaliação de uma dermatologista que, além de realizar tratamento das 
adolescentes para acne, constatou a presença de transtorno de escoriação. Foram utilizados, 
para realização da avaliação comportamental, os seguintes instrumentos: Roteiro de 
entrevista para pais e/ou cuidadores, Inventário de Comportamentos para crianças de 
adolescentes entre 6 e 18 anos (CBCL/ 6-18) e Inventário de estilos parentais (IEP), 
respondidos pela mãe; e Roteiro de entrevista para adolescente, Inventário de Autoavaliação 
para adolescentes de 11 a 18 anos (YSR) e Inventário de Habilidades Sociais para Adolescentes 
(IHSA), respondidos pela adolescente. A partir dos inventários constatou-se: a)presença de 
práticas parentais de negligência e monitoria negativa em uma adolescente que não relatou 
dificuldades sociais no IHSA ou problemas de comportamento no YSR; b) dificuldades nos 
repertórios sociais (e.g., empatia, civilidade, assertividade, abordagem afetiva e desenvoltura 
social) e perfil de problemas internalizantes em condição limítrofe (CBCL) em uma participante 
em um ambiente com práticas parentais negativas (e.g., punição inconsistente, negligência, 
disciplina relaxada, monitoria negativa e abuso físico; e c)perfil de comportamento 
internalizante (CBCL) em uma adolescente em um ambiente com práticas parentais negativas 
presentes (e.g., punição inconsistente, negligência, monitoria negativa e abuso físico). 
Concluiu- se, a partir desses dados que o transtorno de escoriação estaria relacionado a 
ambientes com estímulos aversivos destacando-se práticas parentais negativas e déficits no 
repertório social e a problemas de comportamento considerados internalizantes. Discute-se 
ainda, além dessas relações, a hipótese que a função do comportamento de escoriação pode 
ser também a de reforçador automático. 

Palavras-chave: avaliação comportamental, transtorno de escoriação, problemas de 
comportamento 

 

 AVALIAÇÃO DA FUNCIONALIDADE EM PACIENTES COM TRANSTORNOS DE HUMOR Robson 
Zazula (Universidade Federal da Integração Latino-Americana, UNILA, Foz do Iguaçu - PR, 
Brasil) Maria Rita Zoéga Soares (Departamento de Psicologia e Análise do 
Comportamento/Programa de Mestrado em Análise do Comportamento, Universidade 
Estadual de Londrina, Londrina - PR, Brasil) Sandra Odebrecht Vargas Nunes (Programa de Pós 
Graduação em Ciências da Saúde, Universidade Estadual de Londrina, Londrina - PR, Brasil) 
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O transtorno afetivo bipolar e o transtorno depressivo maior são condições crônicas, com 
elevada taxa de recorrência e incapacitação. O primeiro se caracteriza por flutuações no 
estado do humor e de energia do indivíduo e pode afetar até 1% da população mundial. O 
transtorno depressivo maior se caracteriza por mudanças significativas no humor, como 
tristeza e irritabilidade, acompanhadas por intensas mudanças psicológicas, podendo afetar 
12% dos homens e até 20% das mulheres. Ambos os transtornos são condições de saúde que 
afetam diretamente a funcionalidade e a adaptação dos pacientes para atividades cotidianas, 
tais como no contexto familiar, laboral e social, especialmente em pessoas em idade 
economicamente ativa. A funcionalidade é considerada um conceito complexo, envolvendo 
inúmeros pontos e áreas. De forma geral pode ser compreendida como uma habilidade que 
envolve inúmeros domínios, tais como autonomia cotidiana, capacidade para o trabalho, 
cognição em diferentes áreas, capacidade para estabelecer e manter relações interpessoais e 
realizar atividades de lazer. Além disso, diferentemente do pensamento inicial sobre ambos 
os transtornos, é recorrente na literatura que a recuperação funcional ocorra apenas em 
alguns pacientes e a cada novo episódio ocorre uma dificuldade cada vez maior para retornar 
aos níveis de funcionalidade anterior ao início do transtorno. Neste sentido, objetiva-se com 
o presente trabalho apresentar as principais características associadas à funcionalidade e a 
adaptação do transtorno afetivo bipolar e transtorno depressivo maior em diferentes áreas, 
bem como exemplos de instrumentos para a realização dessa avaliação, tais como a Escala de 
Incapacidade de Sheehan. Esse instrumento destaca-se pela aplicabilidade na prática 
cotidiana de diferentes profissionais de saúde pela sua rapidez, facilidade e sensibilidade para 
mudança. Além disso, o instrumento se caracteriza por ser autoaplicável e possibilita a 
avaliação de diversos sintomas, tais como pânico, ansiedade, depressão e fobia, e a forma 
como estes afetam a funcionalidade e a produtividade do indivíduo. Em seguida, serão 
apresentados os resultados obtidos por meio desse instrumento em uma amostra de 
pacientes com transtorno afetivo bipolar e transtorno depressivo maior, bem como a 
comparação dos dados dessa população com indivíduos sem diagnóstico de transtornos de 
humor. Por fim, objetiva-se descrever a importância dessas avaliações associadas a estratégias 
e técnicas da Análise do Comportamento que podem ser utilizadas para a intervenção de 
indivíduos com esses transtornos. 

Palavras-chave: funcionalidade, transtornos de humor, avaliação comportamental 

Apoio Financeiro: O trabalho foi realizado com apoio financeiro da Pró-reitoria de Pesquisa e 
Pós-Graduação da Universidade Federal da Integração Latino-Americana (UNILA), Edital 
109/2017; Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq), número 
470344/2013-0 e 465928/2014-5; FAEPE Universidade Estadual de Londrina 01/2015 
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PROMOÇÃO DE LINGUAGEM GENERATIVA E FLEXÍVEL EMPREGANDO O ENSINO DO 
RESPONDER RELACIONAL ARBITRARIAMENTE APLICÁVEL (RRAA) PARA CRIANÇAS COM 
AUTISMO. João Henrique de Almeida (Departamento de Psicologia - LECH (Laboratório de 
Estudos do Comportamento Humano, Universidade Federal de São Carlos (UFSCar), São Carlos 
- SP, Brasil); Carolina Coury Silveira (LECH (Laboratório de Estudos do Comportamento 
Humano, UFSCar, Instituto Interação, Londrina - PR, Brasil) – emaildojoaoh@yahoo.com.br 

De acordo com os conselhos de saúde mais renomados mundialmente (e.g., National 
Research Concil - EUA), o ensino de linguagem é considerado como um componente essencial 
de programas de intervenção para crianças com autismo (TEA) ou atrasos de linguagem, 
seguindo preceitos analítico-comportamentais. Apesar do sucesso e efetividade na eliminação 
da defasagem comportamental destas crianças, o ensino direto excessivamente intensivo e 
desenvolvimento de linguagem “rígida” têm sido resultados frequentemente observados nas 
intervenções comportamentais tradicionais. A evolução do repertório verbal neste modelo 
comportamental, favorecendo uma topografia de resposta mais flexível ou mesmo um 
controle ambiental mais diversificado, tem sido um grande desafio. Uma alternativa que tem 
integrado, mesmo que ainda timidamente, programas de intervenção baseados em Análise 
do Comportamento Aplicada é a implantação de características de treinos de responder 
relacional, verificando todas suas propriedades básicas (Implicação Mútua e Combinatória e 
Transformação de Função) baseados na Teoria das Molduras Relacionais (RFT). Dessa forma, 
um controle contextual diversificado, que considera uma variedade de dicas contextuais 
possíveis e uma maior flexibilidade no responder relacional é planejada juntamente com 
promoção de respostas derivadas, isto é, não diretamente reforçadas. Nesta proposição 
alternativa, novas maneiras de avaliação e intervenção do repertório relacional derivado 
serão necessárias. O progresso deve ser avaliado de forma funcional e não somente em 
termos de conteúdo, devemos nos voltar para investigação de aspectos críticos para 
aprendizagem de diferentes níveis de respostas relacionais derivadas. Neste simpósio serão 
apresentadas tanto a proposição teórica que embasa estas intervenções, como também 
intervenções e aplicação deste modelo para estas populações.   

Palavras-chave: Teoria das Molduras Relacionais, Autismo, Linguagem 

Coordenador/debatedor: João Henrique de Almeida 

Temática do Simpósio: Análise Experimental do Comportamento 

 

TEORIA DAS MOLDURAS RELACIONAIS: NOVAS PERSPECTIVAS PARA ORGANIZAÇÃO DA 
ANÁLISE E ENSINO DO COMPORTAMENTO VERBAL. João Henrique de Almeida 
(Departamento de Psicologia, LECH - Laboratório de Estudos do Comportamento Humano, 
Universidade Federal de São Carlos (UFSCar), São Carlos - SP, Brasil) 

A Teoria das Molduras Relacionais (Relational Frame Theory) é uma explicação moderna para 
linguagem e cognição humana. A partir de uma unidade de análise de três termos, 



 

V Congresso de Psicologia e Análise do Comportamento 

e  

VI Jornada de Análise do Comportamento – UEL: 

a Psicologia a serviço da sociedade 
 

07 a 09 de junho de 2018 
Centro de Eventos Aurora Shopping | Londrina – PR 

 

21 
 

considerado um operante puramente funcional, dá suporte a possibilidade de investigação de 
diversos comportamentos complexos a partir de um mesmo comportamento relacional, o 
Responder Relacional Arbitrariamente Aplicável. Em seu estado da arte mais recente, modelos 
diferenciados têm promovido o entendimento tanto de controle contextual funcional 
(DAAREE) como também de controle contextual relacional (REC) e mais recentemente o 
Modelo Multidimensional Multinível (MDML). Nesta análise, os cinco níveis relacionais são 
delimitados como Nível 1 – Mutual Entailment, Nível 2 – Relational Framing, Nível 3- Relational 
Networking, Nível 4 Relating Relations e Nível 5 – Relating Relational Networks. São 
observadas as interações de cada um destes responderes relacionais derivados com quatro 
dimensões: complexidade, flexibilidade, derivação e coerência. O acréscimo de dimensões e 
níveis para a análise do responder relacional proporciona que a organização em termos 
básicos e aplicados se direcione grandemente para objetivos desejados. Além disso, essa 
proposta também permite um grau de predição muito mais preciso ao investigar 
características particulares da história de treino de múltiplos exemplares propiciando 
intervenções potencialmente mais eficazes. Esta apresentação, além de evidenciar as 
características dessa organização teórica recente da RFT, pretende destacar os pontos que 
podem favorecer a aprendizagem da linguagem com um controle contextual mais abrangente 
produzindo um efeito mais natural e flexível nesse repertório.   

Palavras-chave: Teoria das Molduras Relacionais, Modelo Multidimensional Multinível 
(MDML), Linguagem 

Apoio Financeiro: FAPESP (Processo: 2014/01874-7). 

 

PROTOCOLOS DE ENSINO DE COMPORTAMENTO RELACIONAL DERIVADO PARA CRIANÇAS 
COM AUTISMO OU ATRASOS NO DESENVOLVIMENTO Carolina Coury Silveira (LECH - 
Laboratório de Estudos do Comportamento Humano, UFSCar, Instituto Interação, Londrina - 
PR, Brasil) 

Prejuízos em comunicação são aspectos centrais no diagnóstico do Transtorno do Espectro 
Autista (TEA). Recentemente a Teoria das Molduras Relacionais (TMR) tem desenvolvido 
protocolos de avaliação e intervenção de comportamentos verbais complexos, especialmente 
para esta população. Os protocolos visam desenvolver maior flexibilidade de respostas 
relacionais para indivíduos com autismo e quadros assemelhados, os quais frequentemente 
apresentam rigidez na linguagem. De maneira geral, todos os protocolos envolvem: 1) 
avaliação e intervenção, quando necessário, em respostas relacionais entre estímulos que 
apresentam propriedades físicas distinguíveis entre si (não arbitrárias) ou não distinguíveis 
(arbitrárias) para seu aprendizado; 2) ensino, via treino de múltiplos exemplares, de relações 
bidirecionais entre estímulos; 3) aprendizado de responder relacional não arbitrário como 
precursor necessário para ensino de responder relacional arbitrário; 4) estrutura de 
apresentação dos conjuntos de estímulos e das consequências diferencias de maneira que 
permita averiguar responder relacional derivado, isto é, comportamento novo ou não 
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diretamente treinado; 5) uma direção do ensino, baseada nas evidências empíricas 
demonstradas até momento atual, que parecem facilitar o estabelecimento primeiramente 
de respostas que envolvam relações mais simples, e que avancem gradualmente para as mais 
complexas; e 6) possibilidades de aplicação dos protocolos em modalidades de topografias de 
resposta variadas, para atender também indivíduos que não vocalizam. Alguns dos protocolos 
mais recentes trazem estratégias eficazes para ensino de relações de coordenação 
(igualdade), diferença, oposição, comparação, entre outras. Existe hoje um grande corpo de 
evidências de como o ensino de responder relacional derivado é eficaz para o aprendizado de 
novos conceitos e para produzir um repertório verbal mais fluído e flexível. Mais 
especificamente, estes protocolos recentes desenvolvidos para atender a população com 
autismo e atrasos no desenvolvimento, apresentam um corpo de evidências ainda pequeno, 
mas crescente, mostrando grande potencial para serem incorporados nos programas 
tradicionais de EIBI (Early Intensive Behavioral Intervention/Intervenção Comportamental 
Precoce Intensiva) ABA (Applied Behavior Analysis/Análise do Comportamento Aplicada).  

Palavras-chave: Intervenção Comportamental Precoce Intensiva (EIBI), Análise do 
Comportamento Aplicada (ABA), Autismo 

Apoio Financeiro: FAPESP (Processo: 2017/07852-0). 
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MESAS REDONDAS 

 

PSICOLOGIA PARA QUEM? – DISCRIMINAÇÃO, PRECONCEITO E OPRESSÃO NA PERSPECTIVA 
ANALÍTICO COMPORTAMENTAL. Alex Eduardo Gallo (Departamento de Psicologia Geral e 
Análise do Comportamento, Centro de Ciências Biológicas, Programa de Pós-Graduação em 
Análise do Comportamento, Universidade Estadual de Londrina, Londrina - PR, Brasil) Amanda 
Oliveira de Morais (Coletivo Marias & Amélias de Mulheres Analistas do Comportamento, 
Londrina - PR, Brasil) Leandro Herkert Fazzano (INESUL – Instituto de Educação Superior de 
Londrina, Londrina - PR, Brasil) Sebastião Junior dos Santos (Programa de Pós-Graduação em 
Análise do Comportamento, Universidade Estadual de Londrina, Londrina - PR, Brasil) – 
aedgallo@yahoo.com.br 

Apenas nas últimas décadas, práticas culturais opressivas, como o racismo, machismo e 
homofobia, passaram a  figurar como tema de estudos analíticos-comportamentais. Os 
princípios da Análise do Comportamento e os fundamentos do Behaviorismo Radical são 
compatíveis com a análise de práticas culturais e, o diálogo com outras áreas de saber 
possibilita a instrumentalização para mudanças que visem justiça social. Portanto, esta mesa 
redonda terá por objetivo apresentar estudos empíricos e teóricos-conceituais a respeito da 
epistemologia feminista, relações raciais e homofobia, e suas implicações para a ciência 
análitica comportamental. Sobre a discussão entre epistemologias feministas e produções em 
Análise do Comportamento, se observou que os estudos na nossa área sobre feminismo 
convergem com as preocupações sobre produção de conhecimento apontado por feministas 
por: darem visibilidade a variável gênero; contextualizarem a produção de conhecimento 
científico; lançarem luz sobre questões das mulheres; problematizarem conceitos e teses que 
apresentam fundamentações necessárias, universalizantes e essencialistas; e, questionarem 
a neutralidade evidenciando o caráter político da produção científica.  Em relação a pesquisa 
sobre homofobia, observou-se que 82,2% dos participantes relataram ter sofrido alguma 
forma de violência devido a sua sexualidade, sendo o ambiente escolar e a própria casa, os 
contextos nos quais a violência foi mais frequente, e os familiares os principais autores das 
agressões. Também foi possível observar baixo número de denúncias sobre as ocorrências 
relacionado a violência institucional. Já na questão da investigação a respeito das relações 
raciais e comportamento humano, a maioria da produção científica se concentra na Psicologia 
Social. No Brasil poucos analistas do comportamento estudam a temática, sendo os 15 artigos 
recuperados, originais de periódicos internacionais. Para concluir, torna-se importante 
discutir temas socialmente relevantes para a nossa cultura por meio da Análise do 
Comportamento, tendo em vista que a homofobia, o machismo e o racismo impactam 
diariamente na saúde física e mental da população brasileira. 

Palavras-chave: Discriminação, Preconceito e Opressão, Análise do Comportamento 

Coordenador: Alex Eduardo Gallo 
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Temática da Mesa-Redonda: Estudos empíricos e teórico/conceituais em Análise do 
Comportamento 

 

EPISTEMOLOGIAS FEMINISTAS E SUAS IMPLICAÇÕES PARA ANÁLISE DO COMPORTAMENTO. 
Amanda Oliveira de Morais (Coletivo Marias & Amélias de Mulheres Analistas do 
Comportamento, Londrina - PR, Brasil)   

As epistemologias feministas e as críticas feministas a ciência tiveram impacto em todas as 
áreas de produção de conhecimento. Os principais questionamentos feministas referem-se a 
quem define quais conhecimentos são válidos, qual a forma de produção desse conhecimento 
e os valores de racionalidade, neutralidade e objetividade. O comportamentalismo radical 
também tem apresentado discussões sobre essas questões. Porém, por muito tempo a 
variável gênero foi invisível em estudos analíticos-comportamentais, aparecendo em 
publicações esparsas nos últimos vinte anos. Assim, o objetivo do presente estudo foi discutir 
como as epistemologias feministas afetaram o comportamentalismo radical e a análise do 
comportamento. Para tanto, foi realizada uma pesquisa bibliográfica em duas revistas 
brasileiras sobre estudos feministas (Revista Estudos Feministas e Revista Feminismos) e na 
base de dados Scielo. Nas revistas, utilizou-se como palavra-chave “epistemologia”, enquanto 
na base de dados foi utilizada “epistemologia feminista”. Posteriormente, foram recuperados 
estudos comportamentalistas radicais e análitico-comportamentais sobre feminismo. Por fim, 
foram levantados os principais pontos de convergência entre as recentes pesquisas que 
articularam feminismo e análise do comportamento e os pressupostos epistemológicos 
feministas. Evidenciou-se que os estudos comportamentalistas radicais e análitico-
comportamentais sobre feminismo convergem com as preocupações sobre produção de 
conhecimento apontado por feministas por darem visibilidade a variável gênero; 
contextualizarem a produção de conhecimento científico; lançarem luz sobre questões das 
mulheres; problematizarem conceitos e teses que apresentam fundamentações necessárias, 
universalizantes e essencialistas; e, questionarem a neutralidade evidenciando o caráter 
político da produção científica. Concluindo, o diálogo entre as epistemologias feministas e a 
análise do comportamento tem afetado as investigações conceituais, experimentais e 
aplicadas possibilitando também afetar a agenda feminista na promoção de ações que vise o 
fim de explorações baseadas na discriminação. 

Palavras-chave: Epistemologia feminista, Mulheres, Cultura 

 

UM PANORAMA SOBRE RELAÇÕES RACIAIS E ANÁLISE DO COMPORTAMENTO NO BRASIL. 
Sebastião Junior dos Santos (Programa de Pós-Graduação em Análise do Comportamento, 
Universidade Estadual de Londrina, Londrina - PR, Brasil) Alex Eduardo Gallo (Departamento 
de Psicologia Geral e Análise do Comportamento, Centro de Ciências Biológicas, Programa de 
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Pós-Graduação em Análise do Comportamento, Universidade Estadual de Londrina, Londrina 
- PR, Brasil)   

As relações raciais têm sido estudadas sob o olhar da Psicologia por meio de diversos temas, 
como racismo, preconceito, discriminação racial e Identidade Racial. A respeito de práticas 
racistas, preconceituosas e discriminatórias, observa-se que apesar de todas as normas, regras 
e leis vigentes, as atitudes não têm diminuído de frequência, causando diversos impactos nos 
indivíduos que sofrem diretamente. À vista disso, este estudo teve por objetivo levantar o que 
tem sido produzido na Análise do Comportamento sobre relações raciais. A busca foi realizada 
na revista Perspectivas em Análise do Comportamento, Revista Brasileira de Análise do 
Comportamento e na Revista Brasileira de Terapia Comportamental e Cognitiva.  Nas bases 
de dados internacionais, com língua inglesa, foi buscado artigos nos periódicos IndexPsi, APA 
PsycNET, Behavior and Social Issues, Acta Comportamentalia, Journal of the Experimental 
Analysis of Behavior (JEAB), Journal of Applied Behavior Analysis (JABA). Foram utilizadas 
combinações com os seguintes descritores: Relações raciais (Race relations); Identidade Racial 
(Racial Identity); Análise do Comportamento (Behavior Analysis); Behaviorismo Radical 
(Radical Behaviorism); Racismo (Racism); Discriminação racial (Racial Discrimination). Foram 
encontrados 437 artigos. Para selecionar e recuperar os materiais acessados, todos os títulos 
foram lidos. Após isso, foi analisado nos resumos se os(as) autores(as) utilizavam termos e 
conceitos analíticos comportamentais. Encontrou-se 15 artigos condizentes com os critérios 
de inclusão, sendo todas as publicações em periódicos internacionais. Entre as linhas de 
pesquisas achadas, estão (1) o desenvolvimento de um Procedimento de Avaliação Relacional 
Implícita (IRAP), utilizado para identificar estereótipos raciais; (2) Estudos experimentais, 
utilizando o modelo explicativo da equivalência de estímulos para investigar como as relações 
entre “raça/cor” e conceitos negativos emergem culturalmente, avaliando também 
possibilidades de intervenções; (3) Estudos teórico-conceituais sobre racismo, estereótipos e 
atitudes preconceituosas. Os resultados também demonstram que o campo de relações 
raciais é pouco explorado por analistas do comportamento no Brasil, sendo importante a 
maior fomentação de discussões e pesquisas sobre o tema. 

Palavras-chave: Relações raciais, Preconceito, Análise do Comportamento 

 

ANÁLISE DO FENÔMENO DA HOMOFOBIA: IDENTIFICANDO CONTINGÊNCIAS ENVOLVIDAS. 
Leandro Herkert Fazzano (INESUL – Instituto de Educação Superior de Londrina, Londrina - PR, 
Brasil) Alex Eduardo Gallo (Departamento de Psicologia Geral e Análise do Comportamento, 
Centro de Ciências Biológicas, Programa de Pós-Graduação em Análise do Comportamento, 
Universidade Estadual de Londrina, Londrina - PR, Brasil) 

A homofobia é um fenômeno social cujo relato da incidência vem aumentando. Este 
fenômeno caracteriza-se por agressões (sejam elas físicas, verbais, sexuais, negligência ou 
outro) realizadas contra pessoas identificadas como lésbicas, gays, bissexuais ou transexuais. 
Há poucos ou nenhum estudo referente a temática na área da Análise do Comportamento, 
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sendo as explicações encontradas, em revisão bibliográfica, referentes a causas internalistas 
do comportamento, como “defesa egóica”, não havendo descrições sobre possíveis variáveis 
ambientais. Dessa forma, há necessidade de realizar levantamento sobre as possíveis variáveis 
que estariam envolvidas no fenômeno, partindo-se de delineamento Survey. A coleta de 
dados realizou-se em duas fases, sendo a primeira realizada através da aplicação de 
questionários, com uma amostra estatística de 73 universitários, auto-declarados 
homossexuais ou bissexuais, da cidade de Londrina, a fim de averiguar sobre as violências 
vivenciadas por eles, os contextos de sua ocorrência, os possíveis agressores e as possíveis 
ações tomadas pelas vítimas. Já a segunda fase da pesquisa caracteriza-se pelo 
aprofundamento dos dados coletados nos questionários, realizado através de sete entrevistas 
realizadas com os participantes. Tanto os dados dos questionários quanto das entrevistas 
mostraram-se preocupantes, contabilizando que 82,2% dos participantes relataram sofrerem 
alguma forma de violência devido a sua sexualidade. Os locais de ocorrência mais frequentes 
foram o ambiente escolar e dentro da própria casa, sendo os familiares os principais autores 
das agressões. Também foi possível observar o despreparo da sociedade, como um todo, em 
lidar com a homossexualidade, observado devido ao baixo número de denúncias (98,8% 
relataram não adotarem medidas legais) realizadas pelas vítimas (ou quando houve a 
tentativa, ocorreu a recusa em registrar o Boletim de Ocorrência, conforme relatado em uma 
das entrevistas), em agressões realizadas por agentes educacionais e por agentes de 
segurança pública. Mais estudos são necessários, a fim de levantar, de forma mais específica, 
nos contextos apontados, as relações funcionais envolvidas na violência. Também é possível 
começar a se pensar em planejamento cultural e melhor capacitação dos profissionais, de 
diferentes áreas de conhecimento. 

Palavras-chave: Homofobia, Análise do Comportamento, Variáveis Ambientais 

Apoio Financeiro: Leandro Herkert Fazzano recebeu bolsa da Agência de Fomento Fundação 
Araucária, convênio 062/2013 - Protocolo 33.718 - Complemento da Bolsa Stricto Sensu 
Capes. 
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ANÁLISE DO COMPORTAMENTO E ENDOMETRIOSE: PROPOSTA DE ANÁLISE E DE 
INTERVENÇÃO Maria Rita Zoéga Soares (Departamento de Psicologia Geral e Análise do 
Comportamento, Programa de Mestrado em Análise do Comportamento, Universidade 
Estadual de Londrina - UEL, Londrina - PR, Brasil) Gabriella Olivia Serizawa Gonzales Brunello 
(Programa de Mestrado em Análise do Comportamento, Universidade Estadual de Londrina - 
UEL, Londrina - PR, Brasil) Giuliana Inocente (Programa de Mestrado em Análise do 
Comportamento, Universidade Estadual de Londrina - UEL, Londrina - PR, Brasil) Raiana 
Bonatti de Sousa Botão (Programa de Mestrado em Análise do Comportamento, Universidade 
Estadual de Londrina - UEL, Londrina - PR, )  – ritazoega@hotmail.com 

A endometriose é uma ginecopatia crônica e progressiva que atinge mulheres em idade 
reprodutiva. Caracteriza-se pela presença de endométrio fora do útero, o que pode provocar 
reações inflamatórias e/ou lesões no aparelho reprodutor. Os sintomas estão relacionados à 
dispareunia, dificuldade para engravidar, sangue na urina e nas fezes, dor e diarreia, o que 
contribui para a diminuição de qualidade de vida. O quadro é influenciado por aspectos 
biológicos, emocionais e sociais e pacientes podem apresentar sintomas de depressão e de 
ansiedade. Pretende-se discutir o quadro de endometriose sob diferentes perspectivas 
(médica, psicológica e de pacientes), propor alternativas de análise e de intervenção. O 
primeiro trabalho tem como objetivo identificar aspectos comportamentais relacionados a 
mulheres com endometriose. A partir de um questionário aplicado a médicos especialistas 
foram analisadas categorias: a) padrões comportamentais; b) queixas frequentes; c) 
comportamentos que favorecem a condução do caso; d) comportamentos que prejudicam; e 
e) impacto da doença na vida das pacientes. Os dados obtidos indicaram padrões 
comportamentais e emocionais específicos apresentados por estas pacientes, possíveis 
causas para tais reações e consequências advindas do tratamento. O estudo evidenciou 
considerável sofrimento físico e emocional de pacientes, o que demonstra a necessidade de 
intervenção psicológica. O segundo trabalho tem como objetivo descrever o atendimento sob 
enfoque analítico comportamental direcionado a seis mulheres com endometriose. Foram 
realizadas dez sessões, com média de uma hora e meia de duração e na modalidade de grupo 
fechado. Os temas trabalhados incluíram o desenvolvimento de habilidades sociais, expressão 
de sentimentos, autoconhecimento e relaxamento. Os resultados corroboraram com a 
literatura sobre a demora para o diagnóstico, necessidade de melhora no padrão 
comportamental relacionado a habilidades sociais e o enfrentamento, o que indica a 
necessidade de intervenção psicológica. O terceiro estudo apresenta uma alternativa de 
interpretação analítico comportamental de relatos verbais de mulheres com endometriose. 
Os relatos foram adquiridos por meio de entrevista semiestruturada que continha questões 
acerca do impacto da endometriose nos contextos (1) familiar, (2) social, (3) profissional e no 
(4) autoconceito das participantes. O método para a análise do conteúdo das entrevistas foi a 
"The Grounded Theory". Os resultados apontaram que o contexto geral da doença (desde 
sintomas até o posicionamento dos médicos) predispõem o desenvolvimento de transtornos 
psiquiátricos como ansiedade e depressão. 
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Palavras-chave: Endometriose, Análise do Comportamento, Intervenção 

Coordenador: Maria Rita Zoéga Soares 

Temática da Mesa-Redonda: Psicologia da Saúde 

 

ASPECTOS COMPORTAMENTAIS DE MULHERES COM ENDOMETRIOSE SOB A PERSPECTIVA 
DE MÉDICOS Giuliana Inocente (Programa de Mestrado em Análise do Comportamento, UEL, 
Londrina - PR, Brasil) Maria Rita Zoéga Soares (Departamento de Psicologia Geral e Análise do 
Comportamento - Programa de Mestrado em Análise do Comportamento, UEL, Londrina - PR, 
Brasil)  

A Análise do Comportamento tem sido utilizada para analisar e compreender o padrão 
comportamental de mulheres com diagnóstico de endometriose. Pacientes nesta condição 
verbalizam com frequência ansiedade, depressão, estresse e sofrimento. O objetivo deste 
estudo foi identificar aspectos comportamentais relacionados às mulheres com diagnóstico 
de endometriose a fim de identificar variáveis que devem ser consideradas em uma 
intervenção psicológica. Como instrumento um questionário foi aplicado a cinco médicos 
especialistas no atendimento de pacientes com endometriose na região norte do Paraná. Os 
resultados foram analisados a partir de categorias a) padrões comportamentais; b) queixas 
frequentes; c) comportamentos que favorecem a condução do caso; d) comportamentos que 
prejudicam; e e) impacto da doença na vida das pacientes. Os relatos dos profissionais 
indicaram prevalência de padrões comportamentais relacionados ao excesso de controle, 
exigência, ansiedade, depressão e estresse. A demora para se obter um diagnóstico preciso 
foi uma das condições apontadas que poderiam influenciar tal padrão. Segundo os 
participantes, a dor crônica também pode prejudicar a realização de atividades cotidianas e 
as relações interpessoais. Reações de angústia, falta de vontade, labilidade emocional e falta 
de vigor físico são apontadas como fatores que poderiam prejudicar a condução do caso. O 
bom vínculo médico-paciente foi apontado como uma condição fundamental para a adesão 
ao tratamento. Conclui-se que aspectos emocionais devem ser considerados durante o 
tratamento da endometriose e a necessidade da realização de estudos que incluam diferentes 
áreas do conhecimento para uma melhor compreensão e elaboração de estratégias de 
intervenção. 

Palavras-chave: Endometriose, Análise do Comportamento, Psicologia 

 

ENDOMETRIOSE: CONTRIBUIÇÕES DA ANÁLISE DO COMPORTAMENTO A PARTIR DO 
RELATO VERBAL DE PACIENTES SOBRE O ENFRENTAMENTO DA ENFERMIDADE E DO 
TRATAMENTO Raiana Bonatti de Sousa Botão (Programa de Mestrado em Análise do 
Comportamento, UEL, Londrina - PR, Brasil) Maria Rita Zoéga Soares (Departamento de 
Psicologia Geral e Análise do Comportamento, Programa de Mestrado em Análise do 
Comportamento, UEL, Londrina - PR, Brasil)   
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A endometriose é uma ginecopatia considerada crônica e progressiva que atinge cerca de 10% 
da população mundial feminina em idade reprodutiva. Pode gerar lesões inflamatórias no 
aparelho reprodutor e em outros órgãos, o que pode ocasionar infertilidade e dor (na relação 
sexual, ao urinar, defecar e abdominal crônica). Em uma tentativa de relacionar o 
embasamento teórico e pesquisas na área da saúde, o presente trabalho procurou apresentar 
uma compreensão analítico comportamental de relatos verbais de mulheres com 
endometriose. O comportamento, como qualquer objeto de estudo científico, é ordenado, 
pode ser explicado e previsto desde que se tenham os dados necessários. Além disso, pode 
ser controlado desde que se tenham os meios precisos. O presente estudo, de caráter 
descritivo e exploratório, teve como objetivo analisar, a partir da perspectiva analítica 
comportamental, os relatos verbais de mulheres com o diagnóstico de endometriose sobre o 
enfrentamento da doença. Participaram oito mulheres com diagnóstico de endometriose, 
com no mínimo 18 anos de idade. Informações disponíveis na literatura subsidiaram a 
elaboração de um roteiro de entrevista semiestruturado, com questões sobre endometriose, 
aspectos psicológicos envolvidos e princípios da Análise do Comportamento. Tais questões 
buscaram verificar como os sintomas da doença, o processo de diagnóstico e o tratamento 
interferem nos contextos: (1) familiar, (2) social, (3) profissional e no (4) autoconceito das 
participantes. Após transcrição, os dados obtidos foram analisados a partir da proposta 
apresentada pela “The Grounded Theory”, o que permitiu análise sistemática, indutiva e 
contextual dos dados. Foram descritas relações entre comportamentos das pacientes e 
eventos relacionados a história de contingencias vigentes no contexto da doença crônica. 
Verificou-se que a demora no diagnóstico da endometriose, a desvalidação médica, o 
desconhecimento sobre a doença, a incontrolabilidade presente no contexto de tratamento 
e cura da enfermidade, são contextos para o desenvolvimento de transtornos psicológicos 
como a ansiedade e depressão. 

Palavras-chave: Endometriose, Análise do Comportamento, Transtornos Psicológicos 

Apoio Financeiro: Bolsista CNPq. 

 

INTERVENÇÃO PSICOLÓGICA  EM GRUPO PARA MULHERES COM ENDOMETRIOSE Gabriella 
Olivia Serizawa Gonzales Brunello (Programa de Mestrado em Análise do Comportamento, 
UEL, Londrina - PR, Brasil) Maria Rita Zoéga Soares (Departamento de Psicologia Geral e 
Análise do Comportamento, Programa de Mestrado em Análise do Comportamento, UEL, 
Londrina - PR, Brasil) 

A intervenção psicológica em grupo apresenta uma série de vantagens quando utilizada no 
contexto da saúde porque permite atender um maior número de pacientes, possibilita 
interação entre os membros e fornece modelo de comportamento adaptativo. O grupo é 
considerado uma condição socialmente reforçadora e possui semelhanças com o contexto 
fora de sessão terapêutica, o que pode facilitar a generalização de comportamentos. 
Atualmente existem poucas publicações que abordam a intervenção psicológica em grupo 
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direcionada ao atendimento de mulheres diagnosticadas com endometriose. O presente 
trabalho descreve um modelo de atendimento em grupo para mulheres com tal diagnóstico 
endometriose sob enfoque analítico comportamental. O atendimento foi elaborado a partir 
de literatura pertinente e a experiência das autoras com a intervenção em grupo. Seis 
mulheres com diagnóstico de endometriose participaram de dez sessões, com média de uma 
hora e meia de duração, na modalidade de grupo fechado. Os objetivos incluíram o 
desenvolvimento de habilidades sociais, expressão de sentimentos, autoconhecimento e 
relaxamento. Os dados foram obtidos por meio da observação do comportamento das 
participantes na sessão e de registros realizados pelas psicoterapeutas. De acordo com a 
literatura, os resultados também demonstraram demora para se obter o diagnóstico, a 
necessidade de se trabalhar habilidades sociais e o repertório de enfrentamento. Foi possível 
observar no grupo, um aumento na frequência de discussões relacionadas ao tema gravidez, 
assunto considerado aversivo para a maioria das participantes, o que indicou melhora na 
expressão de sentimentos e no enfrentamento de situações difíceis. O presente trabalho 
pretende fornecer subsídio para a elaboração de intervenções em grupo na área da saúde, 
especificamente no atendimento a mulheres diagnosticadas com endometriose. 

Palavras-chave: Intervenção psicológica, Grupo, Análise do Comportamento 
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ANÁLISE OPERANTE DOS FENÔMENOS SOCIAIS: RESPONSABILIZAÇÃO, AVERSÃO À 
INIQUIDADE E MORALIDADE Camila Muchon de Melo (Departamento de Psicologia Geral e 
Análise do Comportamento, Universidade Estadual de Londrina, Londrina - PR, Brasil) Carla 
Jordão Suarez (Instituto de Psicologia, Psicologia Experimental, Laboratório de Análise 
Experimental do Comportamento Social e de Fenômenos Culturais, Universidade de São 
Paulo, São Paulo, Brasil) Ísis Gomes Vasconcelos (Instituto de Psicologia, Psicologia 
Experimental, Laboratório de Análise Experimental do Comportamento Social e de 
Fenômenos Culturais, Universidade de São Paulo, São Paulo, Brasil) Vitor Miranda de Araujo 
(Programa de Pós-Graduação em Psicologia do Desenvolvimento e Aprendizagem, 
Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho e  Faculdade Pitágoras, Bauru-SP, 
Londrina-PR, Brasil) Marcelo Frota Lobato Benvenuti (Instituto de Psicologia, Psicologia 
Experimental, Laboratório de Análise Experimental do Comportamento Social e de 
Fenômenos Culturais, Universidade de São Paulo, São Paulo, Brasil) – 
camuchon@hotmail.com 

O objetivo desta mesa redonda é discutir noções, conceitos, metodologias e achados 
experimentais sobre fenômenos sociais, com destaque para os temas da moralidade, 
responsabilização e aversão à iniquidade. Para alcançar este objetivo, serão apresentadas 
análises conceituais, procedimentos de pesquisa e os alguns achados empíricos sobre cada 
tema. Uma análise operante busca investigar as relações organismo-ambiente na 
determinação do comportamento. Tradicionalmente, o estudo do comportamento tem se 
debruçado sobre a investigação de contingências individuais. Há diversos procedimentos, 
conceitos e tecnologias derivadas deste tipo de estudo. Entretanto, as ferramentas 
conceituais da Análise do Comportamento também são compatíveis com a investigação de 
fenômenos sociais. Mais recentemente, tem crescido o interesse pelo desenvolvimento de 
metodologias que possibilitam uma descrição das variáveis que controlam o comportamento 
dos indivíduos na interação com seus pares, demonstrando não somente os antecedentes 
como também enfatizando o papel das consequências ambientais na seleção e na 
manutenção desses comportamentos. O avanço da análise operante sobre os fenômenos 
sociais é muito importante. Na medida em que mais fenômenos sociais são descritos em 
termos da relação organismo-ambiente, é possível ampliar o alcance de uma ciência do 
comportamento. Discutiremos três fenômenos sociais relevantes para os debates atuais: 
responsabilização, moralidade e aversão à iniquidade. Primeiramente, discutiremos a noção 
de moralidade como um objeto para a ciência do comportamento e como esse fenômeno 
pode ser abordado experimentalmente. Destaca-se a proposta de enxergar os valores morais 
como comportamento encoberto e de propor metodologias para acessá-lo que prescindam 
do autorrelato. O segundo trabalho analisará brevemente a questão filosófica da 
responsabilização e apresentará algumas propostas de metodologia de estudo como prática 
cultural. E por último, será apresentado um panorama de como a ciência de uma forma geral 
tem estudado e analisado o fenômeno social descrito como aversão à iniquidade e também 
será discutida a contribuição da Análise do Comportamento para explicar e descrever esse 
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fenômeno. Os três trabalhos apresentarão diferentes fenômenos sociais, enfatizando como 
os mesmos são estudados cientificamente e quais as metodologias experimentais que podem 
contribuir para o esclarecimento das variáveis envolvidas em cada fenômeno. 

Palavras-chave: fenômenos sociais, discussões conceituais, metodologias experimentais 

Coordenador: Camila Muchon de Melo 

Temática da Mesa-Redonda: Estudos empíricos e teórico/conceituais em Análise do 
Comportamento 

 

UMA ABORDAGEM EXPERIMENTAL DA MORALIDADE: ESTUDOS SOBRE RESPONDER 
RELACIONAL Ísis Gomes Vasconcelos (Instituto de Psicologia, Psicologia Experimental, 
Laboratório de Análise Experimental do Comportamento Social e de Fenômenos Culturais, 
Universidade de São Paulo, São Paulo, Brasil) Marcelo Frota Lobato Benvenuti (Instituto de 
Psicologia, Psicologia Experimental, Laboratório de Análise Experimental do Comportamento 
Social e de Fenômenos Culturais, Universidade de São Paulo, São Paulo, Brasil)   

O objetivo deste trabalho é apresentar a moralidade como um objeto de estudo para a ciência 
do comportamento e metodologias experimentais que permitem a sua investigação de forma 
a prescindir do autorrelato como dado de análise. O tema da moralidade e valores morais é 
amplamente investigado nas ciências humanas há vários séculos. Há diversas definições 
possíveis para a moralidade. Elas estão ligadas a disciplinas, tradições epistemológicas e 
momentos históricos distintos, mas, em comum, elas apresentam como objeto o estudo o agir 
humano e os princípios que regem essa ação. Algumas questões filosóficas importantes para 
esta disciplina são: como agir bem? Como o agir pode levar à felicidade? Quais devem ser as 
bases para a convivência social? Portanto, a moralidade, enquanto estudo da conduta, é um 
objeto para a ciência do comportamento. Em abordagens psicológicas mentalistas os valores 
morais, ou seja, as regras que guiam a ação e as qualificam como boas ou más, são comumente 
apontados como causas internas para comportamentos públicos. O acesso a esses conteúdos 
se dá via autorrelato. O autorrelato enquanto um dado para a análise apresenta vários 
problemas. Primeiramente, o relato sobre um comportamento não se confunde com a própria 
ação. Ambos estão sujeitos a diferentes variáveis de controle. Em segundo lugar, eventos 
encobertos podem ser facilmente ocultados ou distorcidos via autorrelato. Resta então a 
questão: como acessar os valores morais de uma pessoa prescindindo do relato sobre eles? A 
partir de uma visão não-mentalista, valores morais podem ser entendidos não como ficções 
explicativas, mas como comportamentos operantes encobertos. Quando o comportamento 
moral é entendido como um comportamento operante, outras questões podem ser 
colocadas: como tal conduta foi selecionada? Quais são as variáveis de controle em vigor? 
Alguns autores têm discutido que a formação de classes de equivalência pode ser o processo 
por trás daquilo que se denomina formação de atitudes, o que pode ser estendido ao estudo 
dos valores. Metodologias de investigação desses conteúdos, devem, portanto, permitir a 
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identificação das relações entre estímulos de uma mesma classe. Nesta esteira, duas 
metodologias experimentais merecem destaque: o treino de formação de classes de 
equivalência e o Procedimento de avaliação de relações implícitas (IRAP). Em comum, estas 
metodologias podem ser utilizadas para a investigação de relações entre estímulos pré-
experimentais e ambas superam a dificuldade básica do acesso a encobertos: a dependência 
do autorrelato. 

Palavras-chave: responder relacional, moralidade, experimentação 

Apoio Financeiro: Ísis Gomes Vasconcelos recebeu bolsa de doutorado da Agência de 
Fomento CNPq. 

 

RESPONSABILIDADE E RESPONSABILIZAÇÃO NA VISÃO ANALÍTICO COMPORTAMENTAL Vitor 
Miranda de Araujo (Programa de Pós-Graduação em Psicologia do Desenvolvimento e 
Aprendizagem, Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho, Faculdade Pitágoras, 
Bauru-SP, Londrina-PR, Brasil)   

A responsabilidade é um fenômeno extensamente debatido em vários campos do 
conhecimento. A psicologia debate a responsabilidade tanto no escopo filosófico, tentando 
entender se os indivíduos são em natureza responsáveis pelas suas ações, e no campo prático 
identificando quais os efeitos da responsabilização e quais seus parâmetros ideias para 
produzir efeitos desejáveis. A Análise do Comportamento como teoria e sistema psicológico 
segue esse fluxo e estuda a responsabilidade como um fenômeno amplo e complexo que 
envolve questões filosóficas, básicas e aplicadas. A questão filosófica primordial sobre 
responsabilidade no escopo do Behaviorismo Radical é a discussão sobre a possibilidade de 
considerar responsabilidade do indivíduo em uma teoria determinista do comportamento, em 
que se pese o tipo de determinismo (probabilístico) em questão. De forma independente da 
discussão filosófica de base, há o fato de que a prática de responsabilização, aqui entendida 
como a prática de consequenciar de forma mais ou menos arbitrária os comportamentos de 
outras pessoas  em determinado grupo social, é uma das práticas mais comuns nas culturas 
ocidentais. Premiações e punições sociais são constantemente arbitradas, porém, seus efeitos 
são raramente analisados de forma adequada, e seus parâmetros são, ainda mais raramente, 
planejados. Partindo destas constatações, este trabalho pretende analisar brevemente a 
questão filosófica antes de apresentar algumas propostas de metodologia de estudo da 
responsabilização como prática cultural. Incluindo nesta apresentação tentativas 
experimentais de explicar o fenômeno por meio de análogos. Os resultados desses estudos 
indicam que essas práticas podem ficar sobre controle de consequências culturais e que têm 
características que podem variar com a forma de responsabilizar. Os resultados experimentais 
demonstram ainda os efeitos das mudanças de gerações sobre a prática de responsabilização 
em microculturas de laboratório. Esta proposta ainda, pretende descrever brevemente uma 
análise do Código Penal Brasileiro como mais uma possibilidade de análise de uma prática de 
responsabilização 
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Palavras-chave: responsabilidade, responsabilização, práticas culturais 

Apoio Financeiro: Parte do trabalho foi realizado com apoio financeiro do CNPQ (processo 
470841/2014-1). Vitor Miranda de Araujo recebeu bolsa de mestrado CAPES/DS. 

 

COMO UMA ANÁLISE OPERANTE DA AVERSÃO À INIQUIDADE PODE CONTRIBUIR PARA O 
ESTUDO DESTE FENÔMENO NA CIÊNCIA Carla Jordão Suarez (Instituto de Psicologia, 
Psicologia Experimental, Laboratório de Análise Experimental do Comportamento Social e de 
Fenômenos Culturais, Universidade de São Paulo, São Paulo, Brasil) Marcelo Frota Lobato 
Benvenuti (Instituto de Psicologia, Psicologia Experimental, Laboratório de Análise 
Experimental do Comportamento Social e de Fenômenos Culturais, Universidade de São 
Paulo, São Paulo - SP, Brasil) 

Cooperação é um tema multidisciplinar desafiador. Ao analisar a cooperação sobre uma óptica 
neodarwinista, a cooperação e o sucesso evolutivo parecem ser contraditórios. O sucesso 
evolutivo baseia-se na sobrevivência e na perpetuação dos genes, muitas vezes por meio de 
competição por recursos e outros elementos importantes para a sobrevivência e reprodução. 
A cooperação, por outro lado, envolve um comportamento que beneficia aquele que recebe 
a ação, envolvendo custos para quem executa a ação. Nesse sentido, a cooperação pode ou 
não trazer retornos benéficos para quem executou a ação durante o seu tempo de vida. Em 
uma situação social de cooperação, os ganhos obtidos por meio da relação de um indivíduo 
com outro podem ser distribuídos de modo igualitário ou não. Quando esses ganhos são 
distribuídos desigualmente, afirma-se que esses indivíduos estão expostos a condição de 
iniquidade. Literatura experimental tem demonstrado que humanos e não humanos expostos 
a uma situação de iniquidade tendem a evitá-la, sugerindo que a iniquidade pode ser aversiva. 
Aversão à iniquidade pode ser observada tanto em uma situação de iniquidade vantajosa 
como em uma situação de iniquidade desvantajosa e é definida como a disposição de um 
indivíduo sacrificar ganhos materiais por uma equidade de ganhos quando ele recebe mais 
(vantajosa) ou menos (desvantajosa) do que o seu parceiro. Diversos estudos indicam que 
aversão à iniquidade pode ser vista como resultado de processos evolutivos, outros indicam 
que a ontogênese da aversão à iniquidade é fortemente influenciada pela cultura e estudos 
de economia sugerem que a aversão à iniquidade é baseada nos ganhos médios dos 
participantes durante uma situação social. O conflito dessas interpretações mostra que é 
necessário entender melhor o papel da aprendizagem ao se estudar relações sociais, 
principalmente quando envolver uma situação de distribuição desigual de ganhos. O objetivo 
deste trabalho será apresentar como esse fenômeno social pode ser investigado por meio de 
uma análise operante e como aprender sobre o comportamento de outras pessoas pode ser 
um aspecto chave para integrar as diferentes explicações aparentemente contraditórias sobre 
a aversão à iniquidade. As metodologias empregadas para o estudo do tema serão 
apresentadas e discutidas. Por fim, o resultado permitirá avaliar como os estudos em análise 
operante do comportamento podem ajudar a esclarecer como essa aversão à iniquidade se 
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estabelece, se mantém no repertório de um indivíduo e além disso, pode ajudar a evidenciar 
se essa aversão pode ou não ser modulada a partir da aprendizagem. 

Palavras-chave: análise experimental, cooperação, aversão à iniquidade 

Apoio Financeiro: Carla Jordão Suarez recebeu bolsa de doutorado da Agência de Fomento 
CNPq. 
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CONTRIBUIÇÕES DA BIOLOGIA EVOLUTIVA PARA O ESTUDO DO COMPORTAMENTO Camila 
Muchon de Melo (Departamento de Psicologia Geral e Análise do Comportamento, 
Universidade Estadual de Londrina, Londrina, Brasil) Allan Patrick de Souza Domingos 
(Departamento de Psicologia Geral e Análise do Comportamento, Programa de Pós Graduação 
em Análise do Comportamento, Universidade Estadual de Londrina, Londrina, Brasil) Mayron 
Picolo (Department of Psychology, Unit of Clinical and Health Psychology, Programme 
Doctoral en Psychologie, Suisse Occidentale, University of Fribourg, Fribourg, Suiça) Jordana 
Fontana (Departamento de Psicologia Geral e Análise do Comportamento, Programa de Pós-
graduação em Analise do Comportamento, Universidade Estadual de Londrina, Londrina, 
Brasil) – camuchon@hotmail.com 

Ao propor o modelo de Seleção por Consequências pode-se afirmar que Skinner utilizou a 
teoria da seleção natural de Darwin como analogia para construir sua teoria. O autor buscou 
explicar o comportamento baseando-se em dados empíricos e na influência que o ambiente 
tinha sobre aquele. Ao longo de sua obra, Skinner explicou o comportamento humano como 
produto de três níveis de variação e seleção: filogenético, ontogenético e cultural. Portanto, 
compreender o papel da evolução e das variáveis biológicas seria crucial para abarcar a 
totalidade da explicação comportamental. Nesse diálogo entre as áreas, debates e 
controvérsias entre a Análise do Comportamento e a Biologia evolutiva podem contribuir para 
o avanço na explicação do comportamento humano como um fenômeno relacional. Essa mesa 
pretende contribuir nesse aspecto ao elucidar na primeira apresentação as relações do 
modelo explicativo da seleção pelas consequências com as teorias evolucionistas 
apresentadas por Mayr, na segunda apresentação ao debater o papel da causalidade, da 
explicação histórica e da previsão e controle como critérios de cientificidade de ambas áreas 
e a última apresentação apresenta a crítica e as possibilidades de um terceiro nível de seleção 
pelas consequências caracterizada pela evolução das culturas, por meio de um diálogo com 
biólogos evolucionistas como Dawkins, Mayr e Tinbergen. 

Palavras-chave: Biologia Evolutiva, Análise do Comportamento, Explicação comportamental 

Coordenador: Camila Muchon de Melo 

Temática da Mesa-Redonda: Epistemologia da Psicologia 

 

RELAÇÕES ENTRE O PARADIGMA EVOLUCIONISTA E A ANÁLISE DO COMPORTAMENTO Allan 
Patrick de Souza Domingos (Departamento de Psicologia Geral e Análise do Comportamento, 
Programa de Pós-graduação em Analise do Comportamento, Universidade Estadual de 
Londrina, Londrina - PR, Brasil) Camila Muchon de Melo (Departamento de Psicologia Geral e 
Análise do Comportamento, Universidade Estadual de Londrina, Londrina, Brasil)   

A Análise do Comportamento relaciona-se com a Biologia ao estudar a interação dos 
organismos com seu ambiente. Ao analisar sua relação com o paradigma darwinista, pode-se 
afirmar que ela mantém relações explícitas especificamente com a Teoria da Seleção Natural 
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por meio da Teoria da Seleção pelas Consequências.  Além da Teoria da Seleção Natural, o 
paradigma darwinista ainda é composto pela Teoria da Evolução, Teoria do Gradualismo, 
Teoria do Ancestral Comum e Teoria da Multiplicação das Espécies. Partindo da inserção da 
Análise do Comportamento na Biologia, o objetivo deste estudo foi apresentar um diálogo 
entre essas áreas para elucidar pontos de semelhança e distinção entre ambas. Uma análise 
conceitual-estrutural foi realizada com os textos de Skinner relacionando-os com textos de 
Mayr, que propõe a divisão do paradigma darwinista nas teorias supracitadas. Como as teorias 
do paradigma darwinista são interdependentes, o paralelo feito por Skinner com a Seleção 
Natural resulta na presença de elementos das outras teorias na Análise do Comportamento, 
porém de forma implícita. As diferenças na aplicação do paradigma se referem a diferença 
dos objetos de estudo. Tomando o objeto do darwinismo como as espécies e do Behaviorismo 
Radical como o comportamento, no primeiro caso uma análise populacional é realizada 
enquanto que no segundo caso a análise ocorre a nível individual. Conclui-se que se a Análise 
do Comportamento é uma área da Biologia e apresenta pontos de contato implícitos com as 
divisões do paradigma evolucionista. 

Palavras-chave: Darwinismo, Behaviorismo Radical, Filosofia da biologia 

Apoio Financeiro: Allan Patrick de Souza Domingos recebe bolsa Capes de Mestrado. 

 

CAUSALIDADE: UM DIÁLOGO ENTRE SKINNER E MAYR Mayron Picolo (Department of 
Psychology, Unit of Clinical and Health Psychology, Programme Doctoral en Psychologie, 
Suisse Occidentale, University of Fribourg, Fribourg, Suiça) Luciano David (Departamento de 
Psicologia Geral e Análise do Comportamento, Programa de Pós-graduação em Análise do 
Comportamento, Universidade Estadual de Londrina, Londrina, Brasil) Aline Daneluz Carletto 
(Departamento de Psicologia Geral e Análise do Comportamento, Programa de Pós-graduação 
em Análise do Comportamento, Universidade Estadual de Londrina, Londrina, Brasil) Karina 
Cinel Casaçola (Departamento de Psicologia Geral e Análise do Comportamento, Universidade 
Estadual de Londrina, Londrina, Brasil) Ludmila Zatorre Dantas (Departamento de Processos 
Psicológicos Básicos, Laboratório de Análise Experimental do Comportamento e de 
Aprendizagem Humana, Programa de Pós-graduação em Ciências do Comportamento, 
Universidade de Brasília, Brasília - DF, Brasil) Camila Muchon de Melo (Departamento de 
Psicologia Geral e Análise do Comportamento, Universidade Estadual de Londrina, Londrina, 
Brasil) 

Historicamente, a Análise do Comportamento e a biologia têm estabelecido pontos de 
intersecção sobre seus conhecimentos em pesquisas empíricas, fortalecida com o arranjo de 
diferentes linhas de pesquisa de psicologia biológica, comumente utilizando os recursos de 
cada área em estudos que investigam as bases biológicas do comportamento. A noção de 
causalidade de comportamentos foi sistematicamente discutida nas duas linhas de 
pensamento. Esta apresentação pretende mostrar que a partir de uma perspectiva filosófico-
logicista, uma teoria causal deveria conter três aspectos: 1) uma explicação de eventos 
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passados; 2) a capacidade de previsão de eventos futuros e; 3) a possibilidade de 
interpretação desses eventos. Esses aspectos são discutidos a partir das duas teorias. Em 
suma, as considerações sobre causalidade feitas pela Biologia Evolutiva e a Análise do 
Comportamento possuem vários pontos de interseção que podem favorecer uma leitura 
crítica atual de quem se propõe a estudá-las e que encontrariam de um lado uma suposta 
lacuna deixada por Skinner de que os processos biológicos deveriam necessariamente se 
colocar fora da esfera de sua análise, ou de que o comportamento, por uma ótica biológica 
seria erroneamente classificado como um objeto randômico, aleatório, não se enquadrando 
nos critérios requeridos para o estudo científico. Nesta sequência, também contribui para 
uma postura menos problemática ao abordar, por exemplo, uma constante sobreposição das 
causas genéticas ao valor da ontogênese e da cultura.  Considerando a filosofia de ciência de 
Skinner cujo objeto é o comportamento do cientista, um diálogo sobre causalidade na Análise 
do Comportamento com uma Biologia creditada por suas bases de cientificidade, também é 
uma forma de expor a validade das leis e regularidade do comportamento e seus princípios 
de determinismo para uma audiência que pode, parcialmente, desconhecê-la. 

Palavras-chave: Causalidade, Análise do Comportamento, Biologia Evolutiva 

Apoio Financeiro: Mayron Picolo recebe bolsa de excelência do governo suíço de Doutorado. 
Ludmila Zatorre Dantas recebe bolsa da Capes de Doutorado. 

 

SELEÇÃO CULTURAL: UM PARALELO ENTRE ANÁLISE DO COMPORTAMENTO E A BIOLOGIA 
EVOLUTIVA Jordana Fontana (Departamento de Psicologia Geral e Análise do 
Comportamento, Programa de Pós-graduação em Análise do Comportamento, Universidade 
Estadual de Londrina, Londrina - PR, Brasil) Isabela Zanini Santos (Departamento de Psicologia 
Geral e Análise do Comportamento, Programa de Pós-graduação em Análise do 
Comportamento, Universidade Estadual de Londrina, Londrina - PR, Brasil) Lilian Cerri Mazza 
(Departamento de Psicologia Geral e Análise do Comportamento, Programa de Pós-graduação 
em Análise do Comportamento, Universidade Estadual de Londrina, Londrina- PR, Brasil) 
Camila Muchon de Melo (Departamento de Psicologia Geral e Análise do Comportamento, 
Universidade Estadual de Londrina, Londrina - PR, Brasil)  

Ao propor o Modelo de Seleção por Consequências, Skinner usou a teoria da seleção natural 
de Darwin como analogia para construir sua teoria, e buscou explicar o comportamento 
baseado em dados empíricos e na influência que o ambiente tinha sobre ele. Ao longo de sua 
obra, o autor explicou o comportamento em três níveis de seleção: filogenético, ontogenético 
e cultural. Esse último passou a sofrer críticas sobre sua real existência ou se seria apenas uma 
aplicação especial do nível ontogenético. Críticos baseiam seus argumentos na falta de 
fundamentação empírica da seleção cultural na teoria skinneriana e na falta de necessidade 
de um novo termo para explicar algo que a própria ontogênese abarcaria. Além disso, 
explicitam possíveis contradições na obra do autor. A definição comportamentalista de cultura 
poderia de fato tornar-se mais compreensível ao ser analisada de forma mais ampla em 
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conjunto com outras áreas. O objetivo da apresentação é então buscar uma conexão entre a 
biologia evolutiva e a Análise do Comportamento no que se refere ao conceito skinneriano de 
cultura, buscando possíveis relações de teorias de biólogos evolutivos como Dawkins, Mayr e 
Tinbergen. As análises conceituais realizadas sugeriram que apenas o nível ontogenético não 
é suficiente para tratar de fenômenos culturais complexos, e explana como o nível cultural 
também está sujeito à seleção e evolução, tendo mecanismos de transmissão e seleção 
próprios e diferentes do nível ontogenético. 

Palavras-chave: Análise do Comportamento, Biologia Evolutiva, Cultura 

Apoio Financeiro: Jordana Fontana recebe bolsa Capes de Mestrado (processo n. 1736509).  
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ANÁLISE DO COMPORTAMENTO E CÂNCER: PROPOSTAS DE INTERVENÇÃO Maria Rita Zoéga 
Soares (Psicologia Geral e Análise do Comportamento e Programa de Mestrado em Análise do 
Comportamento, Universidade Estadual de Londrina, Londrina - PR, Brasil) Beatriz Azem 
Corrêa (Programa de Mestrado em Análise do Comportamento, Universidade Estadual de 
Londrina, Londrina - PR, Brasil) Fabiane Costa Moraes Martins (Programa de Mestrado em 
Análise do Comportamento, Universidade Estadual de Londrina, Londrina - PR, Brasil) Mariana 
Amaral (Programa de Estudos Pós-Graduados em Psicologia Experimental: Análise do 
Comportamento, Pontifícia Universidade Católica - PUC, São Paulo - SP, Brasil) – 
ritazoega@hotmail.com 

O tratamento de câncer exige alterações na rotina do paciente, familiar e cuidador, que devem 
desenvolver um repertório comportamental que auxilie na adaptação a este contexto. A 
terapêutica da enfermidade traz diversas consequências e a adesão ao tratamento é um 
problema enfrentado por profissionais na área. Pretende-se apresentar sugestões e discutir 
distintas modalidades de intervenção direcionadas a pais, cuidadores e crianças submetidas 
ao tratamento de câncer. O primeiro trabalho teve como objetivo elaborar um manual de 
orientação a pais com questões relacionadas ao impacto da doença na família e estratégias 
para lidar com o comportamento da criança em tratamento oncológico. A elaboração do 
manual incluiu revisão bibliográfica e definição de critérios para a seleção do conteúdo, 
desenvolvimento do texto e elaboração de ilustrações. Demonstra as etapas necessárias para 
a elaboração de manuais na área da saúde e organização de acordo com as fases do 
tratamento. O segundo trabalho tem como objetivo apresentar um guia de intervenção 
compatível as necessidades de cuidadores de pacientes oncológicos. Foi desenvolvido a partir 
de relatos e observação do comportamento dos participantes em um grupo de intervenção 
no hospital. A partir da análise de categorias relacionadas as demandas destes participantes, 
apresenta-se o método de elaboração do material e critérios para a seleção do conteúdo; 
desenvolvimento do texto, ilustrações, layout e avaliação do material. O último trabalho tem 
como objetivo apresentar características de apps destinados a pacientes oncológicos infantis, 
bem como seus efeitos sobre o repertório comportamental. Em busca bibliográfica realizada, 
verificou-se que o número de apps é três vezes maior que há três anos, o que denota o 
crescente reconhecimento da relevância do tema. Jogos com objetivo de destruição de células 
cancerígenas continuam representando o maior número de apps disponíveis com essa 
temática. Observa-se que tais recursos têm sido mais direcionados ao público infantil, com 
linguagem clara e acessível, conteúdos gráficos lúdicos e utilizando a gamificação como sua 
principal ferramenta. Conclui-se que jogos podem aumentar a probabilidade de emissão de 
comportamentos de saúde. Identificou-se um aumento no número, disponibilidade e 
diversificação de apps para crianças com câncer. Contudo, são necessários estudos empíricos 
que avaliem os efeitos de tais ferramentas sobre o repertório comportamental de pacientes 
infantis. Espera-se que a mesa fomente discussões quanto ao desenvolvimento de estratégias 
de intervenção que auxiliem no desenvolvimento de repertório comportamental adaptativo 
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ao tratamento oncológico e que possam ser utilizados como apoio aos profissionais da área 
da saúde. 

Palavras-chave: Análise do Comportamento, Câncer, Intervenção 

Coordenador: Maria Rita Zoéga Soares 

Temática da Mesa-Redonda: Psicologia da Saúde 

 

MANUAL DE ORIENTAÇÃO A PAIS DE CRIANÇAS EM TRATAMENTO ONCOLÓGICO Beatriz 
Azem Corrêa (Programa de Mestrado em Análise do Comportamento, Universidade Estadual 
de Londrina, Londrina - PR, Brasil) Maria Rita Zoéga Soares (Departamento de Psicologia Geral 
e Análise do Comportamento - Programa de Mestrado em Análise do Comportamento, 
Universidade Estadual de Londrina, Londrina - PR, Brasil)  

O câncer é uma condição crônica de saúde e como tal, exige o desenvolvimento de um padrão 
comportamental relacionado a adesão. A família tem um papel essencial quanto ao incentivo 
de comportamentos adaptativos da criança ao tratamento oncológico. O analista do 
comportamento está capacitado para desenvolver estratégias de intervenção que auxiliem o 
estabelecimento de repertório compatível ao tratamento oncológico e com enfoque na 
qualidade do relacionamento familiar. A atuação pode incluir o desenvolvimento de 
autocontrole, o estabelecimento de contingências de reforçamento positivo e o ensino da 
expressão assertiva de sentimentos. Manuais de orientação são utilizados em diversas áreas 
do conhecimento e tem por objetivo apresentar um conjunto de instruções que facilitam o 
processo de aprendizagem e orientam o leitor a comportar-se em determinado contexto. A 
presente pesquisa objetivou elaborar um manual de orientação a pais de crianças em 
tratamento oncológico, contendo questões relacionadas ao impacto da doença na família e 
estratégias para lidar com o comportamento da criança. O desenvolvimento do manual incluiu 
revisão bibliográfica e contato com literatura específica (sobre manejo comportamental de 
crianças e adolescentes) para delimitação de público-alvo, justificativa cientifica e social, 
objetivos e metodologia. Estabeleceu-se critérios para a seleção do conteúdo, 
desenvolvimento do texto e elaboração de ilustrações, com adequação ao público. O 
Departamento de Design Gráfico da UEL auxiliou com o design, layout e ilustrações do 
material. O manual foi estruturado em três sessões: diagnóstico, tratamento e pós-
tratamento. O trabalho demonstra as etapas para a elaboração de manuais na área da saúde, 
em especial para a orientação à pais de crianças em tratamento oncológico e que podem ser 
utilizados como apoio aos profissionais da área. 

Palavras-chave: Tratamento oncológico, Orientação de pais, Análise do Comportamento 
Aplicada 
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ELABORAÇÃO DE GUIA PARA CUIDADORES DE PACIENTES EM TRATAMENTO ONCOLÓGICO 
Fabiane Costa Moraes Martins (Programa de Mestrado em Análise do Comportamento, 
Universidade Estadual de Londrina, Londrina - PR, Brasil) Maria Rita Zoéga Soares 
(Departamento de Psicologia Geral e Análise do Comportamento e Programa de Mestrado em 
Análise do Comportamento, Universidade Estadual de Londrina, Londrina - PR, Brasil) 

O contexto relacionado a cuidadores de pacientes com câncer apresenta determinadas 
particularidades apontadas por estudos na área da saúde. A literatura indica escassez de 
trabalhos sobre intervenção psicológica que atendam demandas do cuidador como: falta de 
preparo para lidar com a condição, escassa rede de apoio social, sofrimento psicológico, 
ansiedade, depressão e baixa qualidade de vida. A presente pesquisa teve como objetivo 
identificar demandas relacionadas ao cuidador de pacientes em um hospital destinado ao 
tratamento oncológico na cidade de Londrina-PR. e desenvolver estratégia de intervenção 
compatível com estas necessidades. A partir dos relatos e da observação do comportamento 
dos participantes em um grupo de intervenção para cuidadores no hospital, foram elaboradas 
cinco categorias relacionadas as demandas destes participantes: a) dificuldades e 
necessidades no contexto de cuidar; b) morte/luto; c) sentimentos relacionados ao contexto 
de cuidar; d) atividades não relacionadas ao cuidar; e e) aspectos envolvidos na escolha do 
cuidador. A partir disso, foi desenvolvido um guia destinado à intervenção com cuidadores de 
pacientes oncológicos no hospital. Guias ou manuais de orientação são utilizados em diversas 
áreas do conhecimento e têm por objetivo informar e capacitar sobre uma temática 
específica. O trabalho apresenta o método de elaboração do material que incluiu dados 
obtidos por meio de revisão bibliográfica, além de critérios para a seleção do conteúdo; 
desenvolvimento do texto, ilustrações, layout e avaliação do material com o público alvo. 
Pretende-se contribuir para o desenvolvimento de estratégias de intervenção com cuidadores 
na área de oncologia e incentivar pesquisas que demonstrem a eficácia destes recursos. 

Palavras-chave: Estratégias de intervenção, Cuidador, Análise do Comportamento 

 

APPS PARA PACIENTES ONCOLÓGICOS INFANTIS: LEVANTAMENTO E ANÁLISE Mariana 
Amaral (Programa de Estudos Pós-Graduados em Psicologia Experimental: Análise do 
Comportamento, Pontifícia Universidade Católica - PUC, São Paulo - SP, Brasil) Fani Eta Korn 
Malerbi (Programa de Estudos Pós-Graduados em Psicologia Experimental: Análise do 
Comportamento, Pontifícia Universidade Católica, São Paulo - SP, Brasil)  

Os tratamentos para o câncer têm se desenvolvido de modo considerável nas últimas décadas, 
tornando-se cada vez mais eficazes. Dentre as estratégias para aumentar a adesão ao 
tratamento estão aplicativos (apps) disponíveis em dispositivos móveis. Dado o crescimento 
no acesso e na utilização de apps para diferentes finalidades em saúde, e seu potencial 
enquanto ferramenta de intervenção, o presente estudo teve como objetivo verificar a 
existência e as características de apps destinados a pacientes oncológicos infantis, bem como 
de estudos que verifiquem seus efeitos sobre repertórios comportamentais. Buscou-se 
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comparar os resultados obtidos por levantamento semelhante em 2015, verificando possíveis 
mudanças na área. Em buscas realizadas no Google Play, feitas no Brasil em março de 2018, 
foram encontrados 36 aplicativos envolvendo jogos relacionados ao câncer, dentre os quais 
cinco também foram localizados na pesquisa feita em 2015. Verificou-se que o número de 
apps é três vezes maior que há três anos, o que denota o crescente reconhecimento da 
relevância do tema. Jogos com objetivo de destruição de células cancerígenas representam o 
maior número de apps disponíveis com essa temática (n= 23). A segunda atividade mais 

frequente não foi encontrada em nenhum app levantado em 2015 – são jogos que propõem 
a realização de cirurgias e procedimentos médicos (n=6). Em terceiro lugar estão os apps 
lúdicos com objetivos informativos (n= 4). Foram encontrados também três apps com 
objetivos diferentes das categorias anteriores. Um deles (That Dragon, Cancer) gamifica a 
experiência de uma família na qual um dos filhos morreu de câncer. Outro (Cut the Cancer) 
propõe a utilização da arte marcial japonesa chamada Aikido para o crescimento pessoal dos 
pacientes. Por fim, o app Cache cache soleil (Esconde-esconde do Sol) ensina, por meio de 
jogos, sobre o uso de protetor solar, importante comportamento de saúde para pacientes com 
câncer. Além do aumento no número e nos conteúdos dos apps, observa-se que tais recursos 
têm sido desenvolvidos de modo mais adequado ao público infantil, com linguagem clara e 
acessível e conteúdos gráficos lúdicos, utilizando a gamificação como sua principal 
ferramenta. A busca bibliográfica por pesquisas que utilizassem esses apps em suas 
intervenções resultou em apenas dois artigos. Em um deles, o jogo That Dragon, Cancer foi 
utilizado como intervenção que resultou no aumento nos níveis de empatia de estudantes de 
medicina. Outro estudo avaliou o FightHPV, um jogo projetado para incentivar as pessoas a 
aderirem a exames de detecção do câncer. É possível concluir que, embora a literatura aponte 
que os jogos podem aumentar a probabilidade de emissão de comportamentos de saúde, e o 
número de apps para crianças com câncer, sua disponibilidade e diversificação de conteúdo 
venham aumentando, faltam estudos empíricos avaliando os efeitos de tais ferramentas sobre 
o repertório comportamental de pacientes infantis. 

Palavras-chave: Câncer infantil, Apps, Jogos 
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RESISTÊNCIA DO COMPORTAMENTO À MUDANÇA: EFEITOS DO ATRASO DO REFORÇO E DA 
EXIGÊNCIA DO ESFORÇO FÍSICO Carlos Eduardo Costa (Departamento de Psicologia Geral e 
Análise do Comportamento, CCB, Laboratório de Análise Experimental do Comportamento 
Humano/Programa de Mestrado em Análise do Comportamento, Universidade Estadual de 

Londrina, Londrina - PR, Brasil) Luciana Pinheiro Marin (Departamento de Processos Básicos – 
Laboratório de Análise Experimental, Universidade de Brasília, Brasília - DF, Brasil) Carlos 

Renato Xavier Cançado (Departamento de Processos Básicos – Laboratório de Análise 
Experimental, Universidade de Brasília, Brasília - DF, Brasil) Karina Casaçola Cinel 
(Departamento de Psicologia Geral e Análise do Comportamento, CCB, Laboratório de Análise 
Experimental do Comportamento Humano/Programa de Mestrado em Análise do 
Comportamento, Universidade Estadual de Londrina, Londrina - PR, Brasil) André Luiz 
(Departamento de Psicologia Geral e Análise do Comportamento, CCB, Laboratório de Análise 
Experimental do Comportamento Humano/Programa de Mestrado em Análise do 
Comportamento, Universidade Estadual de Londrina, Londrina - PR, Brasil) – 
caecosta@gmail.com 

O comportamento que persiste, apesar das mudanças ambientais, depende de uma série de 
variáveis e essa persistência pode ser tanto favorável ao indivíduo, como por exemplo persistir 
na resolução de uma tarefa difícil, quanto prejudicial, como o abuso de álcool e outras drogas. 
Assim, estudar sob quais condições os comportamentos podem ser mais ou menos 
persistentes é relevante, pois possibilita o planejamento de intervenções para aumentar a 
persistência de comportamentos desejáveis e diminuir a dos indesejáveis; e arranjar 
contingências que modelem novos comportamentos que sejam resistentes as mudanças que 
ocorrem com o fim do tratamento. O objetivo da presente proposta é apresentar três 
pesquisas (duas com humanos e uma com ratos) sobre a resistência do comportamento à 
mudança. As duas primeiras apresentações tratam do efeito do atraso do reforço sobre a 
resistência à mudança com diferentes espécies: ratos (primeira apresentação) e humanos 
(segunda apresentação). Diferentes resultados foram obtidos nestas pesquisas e uma 
discussão das variáveis relevantes para tal diferença deve ser realizada. A terceira 
apresentação trata de uma variável pouco investigada: o efeito da exigência de diferentes 
esforços físicos para a emissão da resposta sobre a resistência à mudança. Uma discussão 
sobre diferentes variáveis, além daquelas já estudadas, também deve ser realizada. 

Palavras-chave: Resistência à mudança, atraso do reforço, custo da resposta 

Coordenador: Carlos Eduardo Costa 

Temática da Mesa-Redonda: Análise Experimental do Comportamento 

 

ATRASO DOS REFORÇOS, TAXAS DE RESPOSTA E RESISTÊNCIA À MUDANÇA Luciana Pinheiro 

Marin (Departamento de Processos Básicos – Laboratório de Análise Experimental, 
Universidade de Brasília, Brasília - DF, Brasil) Carlos Renato Xavier Cançado (Departamento de 
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Processos Básicos – Laboratório de Análise Experimental, Universidade de Brasília, Brasília - 
DF, Brasil) 

O presente estudo investigou a resistência à mudança do responder mantido por atrasos no 
reforço. Ratos foram expostos a um esquema múltiplo com dois componentes:  componente 
imediato (tandem VI DRL) e componente com 3 s de atraso programado em uma condição e 
8 s em outra (tandem VI FT). As taxas de reforços foram mantidas similares entre os 
componentes. Para metade dos ratos, na linha de base, menores taxas de resposta ocorreram 
no componente atrasado; para a outra metade, as taxas de respostas foram acopladas a partir 
do IRT do componente com atraso. Desta forma, foi possível manter taxas de respostas 
similares entre os componentes. A resistência à mudança foi avaliada por meio de testes de 
extinção. Para 3 dos 4 ratos, a resistência à mudança foi maior no componente com atraso 3 
s, tanto quando as taxas de respostas na linha de base foram diferentes quanto quando eram 
iguais. No entanto, diferenças nas taxas de resposta na linha de base produziram maior 
resistência à mudança no componente atrasado do que quando as taxas de respostas eram 
iguais entre os componentes. O experimento ainda está em andamento, assim, apenas 3 ratos 
passaram pela condição com atraso 8 s, sendo 2 com taxas de resposta diferentes e um com 
taxas de resposta igual. Para os ratos com taxas de resposta diferentes, a resistência foi maior 
no componente com atraso. Para o rato com as taxas de resposta iguais, a resistência foi maior 
no componente imediato. Esses resultados indicam que o atraso afeta a resistência à 
mudança. Porém, caminham na direção contrária do que já foi encontrado em experimentos 
com pombos. Esses estudos apontam que a resistência à mudança é maior no componente 
imediato 

Palavras-chave: resistência à mudança, atraso dos reforços, taxas de respostas 

 

O EFEITO DO ATRASO DO REFORÇO NÃO SINALIZADO SOBRE A RESISTÊNCIA DO 
COMPORTAMENTO À MUDANÇA EM HUMANOS Karina Casaçola Cinel (Departamento de 
Psicologia Geral e Análise do Comportamento, CCB, Laboratório de Análise Experimental do 
Comportamento Humano/Programa de Mestrado em Análise do Comportamento, 
Universidade Estadual de Londrina, Londrina - PR, Brasil) Carlos Eduardo Costa (Departamento 
de Psicologia Geral e Análise do Comportamento, CCB, Laboratório de Análise Experimental 
do Comportamento Humano/Programa de Mestrado em Análise do Comportamento, 
Universidade Estadual de Londrina, Londrina - PR, Brasil), Pedro Vinholi Rampazo 
(Universidade Estadual de Londrina), Thaís Fernanda Leme Crispim (Universidade Estadual de 
Londrina). 

O presente experimento teve como objetivo avaliar o efeito do atraso do reforço não 
sinalizado (curto e longo), nonresetting, na resistência do comportamento à mudança com 
humanos. Sete participantes pressionavam um botão (que poderia ser branco, verde, 
vermelho ou preto em cada componente de cada condição) na tela do computador com o 
auxílio do mouse para ganharem pontos que eram trocados por dinheiro (a cada reforço, o 
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participante recebia 100 pontos que eram trocados por R$ 0,20 ao final de cada sessão). Os 
participantes eram expostos a duas condições, cada uma composta por Linha de Base (LB) e 
Teste. Uma das condições consistiu em um programa múltiplo VI 40 s tandem VI 30 s FT 10 s 
(reforço sem atraso, SA, em um componente e reforço com atraso curto, AC, no outro 
componente) e a outra condição consistiu em um programa múltiplo VI 40 s tandem VI 10 s 
FT 30 s (reforço SA em um componente e reforço com atraso longo, AL, no outro 
componente). Após cada LB, foi implementado o teste de resistência à mudança que consistia 
em repetir o arranjo experimental da respectiva LB, porém com sobreposição de custo da 
resposta (perda de um ponto para cada resposta) como operação perturbadora. Para três 
participantes as sessões experimentais foram finalizadas com 24 reforços e, para quatro 
participantes, as sessões experimentais duraram 16 minutos. Os resultados indicaram que a 
resistência à mudança foi maior no componente SA em comparação com os componentes AC 
ou AL na maioria das sessões de Teste, porém, o AL aparentou ser mais resistente à mudança 
do que o AC. Esses resultados sugerem que igualada a taxa de reforço entre componentes, 
outras variáveis (como o atraso do reforço) determinam a resistência à mudança 

Palavras-chave: atraso do reforço, resistência à mudança, Momentum Comportamental 

Apoio Financeiro: Carlos Eduardo Costa é bolsista Produtividade em Pesquisa CNPq (PQ2, 
Processo: 311170/2016-1). 

 

RESISTÊNCIA DO COMPORTAMENTO À MUDANÇA EM FUNÇÃO DE DIFERENTES FORÇAS 
EXIGIDAS PARA A OCORRÊNCIA DA RESPOSTA André Luiz (Departamento de Psicologia Geral 
e Análise do Comportamento, CCB, Laboratório de Análise Experimental do Comportamento 
Humano/Programa de Mestrado em Análise do Comportamento, Universidade Estadual de 
Londrina, Londrina - PR, Brasil) Carlos Eduardo Costa (Departamento de Psicologia Geral e 
Análise do Comportamento, CCB, Laboratório de Análise Experimental do Comportamento 
Humano/Programa de Mestrado em Análise do Comportamento, Universidade Estadual de 
Londrina, Londrina - PR, Brasil) Larissa Schafranski (Departamento de Psicologia Geral e 
Análise do Comportamento, CCB, Laboratório de Análise Experimental do Comportamento 
Humano / Graduação em Psicologia, Universidade Estadual de Londrina, Londrina - PR, Brasil) 

A resistência do comportamento à mudança pode ser entendida como a tendência de um 
comportamento continuar ocorrendo quando se altera as contingências de reforçamento nas 
quais ele está sendo mantido. Dessa forma, considera-se um comportamento como sendo 
mais resistente à mudança quando a taxa de respostas varia menos em relação a como ela 
ocorria antes das modificações nas contingências de reforçamento. Ao longo dos anos a 
resistência do comportamento à mudança foi avaliada em função de diferentes variáveis (e.g., 
taxa e magnitude dos reforços, atraso dos reforços, consequências independentes da resposta 
etc.) e os resultados produzidos foram sistematizados pela Teoria do Momentum 
Comportamental.  No presente estudo, esse fenômeno foi estudado em função de diferentes 
forças exigidas para a ocorrência resposta, com um delineamento ABAB. Na Linha de Base 
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(LB), cinco universitários foram expostos a um programa múltiplo Intervalo variável (VI) VI com 
taxas de reforços iguais. A força exigida foi manipulada por meio da utilização de dois botões 
de mola construídos para o presente estudo. Nos componentes Leve e Pesado as forças 
exigidas para a ocorrência da resposta foram de 10 e 50 N, respectivamente. A resposta que 
cumprisse a contingência do VI produzia 100 pontos. No Teste, foi adicionada a perda de um 
ponto contingente a emissão de cada resposta. Ao final de cada sessão, o total de pontos 
ganho era trocado por dinheiro (100 pontos = R$ 0,10). No Teste 1 observou-se maior 
resistência à mudança para o comportamento mantido na LB pelo componente Pesado para 
quatro dos cinco participantes. No Teste 2, apenas um participante replicou os resultados do 
Teste 1 e os demais não apresentaram resistência à mudança diferencial nessa fase. Discute-
se a possibilidade de que a diminuição do número de respostas por reforço em função da 
manutenção do mesmo programa de reforçamento na LB e no Teste tenha implicado nos 
resultados diferenciais entre os Testes 1 e 2. 

Palavras-chave: esforço físico, custo da resposta, resistência à mudança 

Apoio Financeiro: André Luiz é bolsista CAPES-DS. Carlos Eduardo Costa é bolsista 
Produtividade em Pesquisa CNPq (PQ2, Processo: 311170/2016-1).  
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VARIÁVEIS DE CONTROLE NA VARIAÇÃO E  NA RESISTÊNCIA À MUDANÇA Carlos Eduardo 
Costa (Departamento de Psicologia Geral e Análise do Comportamento, CCB, Laboratório de 
Análise Experimental do Comportamento Humano/Programa de Mestrado em Análise do 
Comportamento, Universidade Estadual de Londrina, Londrina - PR, Brasil) Lucas Franco 
Carmona (Instituto de Psicologia, Programa de Pós-Graduação em Ciências do 
Comportamento, Universidade de Brasília, Brasília - DF, Brasil) Josele Abreu-Rodrigues 
(Instituto de Psicologia, Programa de Pós-Graduação em Ciências do Comportamento, 
Universidade de Brasília, Brasília - DF, Brasil) Ludmila Zatorre Dantas (Departamento de 
Processos Psicológicos Básicos, Laboratório de Análise Experimental do Comportamento e de 
Aprendizagem Humana, Programa de Pós-graduação em Ciências do Comportamento, 
Universidade de Brasília, Brasília - DF, Brasil) Karina Pinheiro da Silva (Centro de Psicologia, 
Universidade Positivo, Curitiba - PR, Brasil)  – caecosta@gmail.com 

O objetivo da atividade é apresentar experimentos que demonstrem variáveis de controle na 
variação comportamental e que persistem quando condições ambientais são alteradas. Os 
três trabalhos buscaram controle experimental com procedimentos inovadores. Carmona e 
Abreu-Rodrigues investigaram os efeitos do controle discriminativo pela numerosidade sobre 
a escolha em contexto de variação. Em um experimento complexo e muito bem desenhado, 
os resultados indicaram um controle discriminativo pela numerosidade, mesmo sob 
contingências de variação e mais preciso pela numerosidade com jorros mais curtos de 
respostas, além de preferência por alternativas com maior controle pela numerosidade. 
Dantas e Costa realizaram dois experimentos que investigaram os efeitos de diferentes 
instruções utilizando um modelo experimental mais comum às pesquisas de momentum 
comportamental (i.e., utilizando um programa múltiplo FI FI com controle da taxa de reforços 
entre os componentes), mas intercalaram um componente de Extinção entre cada 
apresentação dos FIs, com o objetivo de que a instrução fornecida em um componente do 
múltiplo não produzisse consequências no componente seguinte. O efeito das instruções foi 
avaliado sobre as taxas de respostas apenas nos componentes de FI. A resistência à mudança 
tendeu a ser maior no componente com instrução completa do que naquele com instrução 
mínima. Por fim, Pinheiro e Costa realizaram três experimentos buscando avaliar o efeito da 
magnitude do reforço sobre a resistência à mudança. Diversas manipulações foram feitas nos 
experimentos buscando replicar os resultados de outros experimentos que sugerem que a 
magnitude do reforço aumenta a resistência do comportamento à mudança. Como nenhum 
experimento corroborou esse resultado, duas condições adicionais foram programadas no 
Experimento 3, no qual se testou o efeito da taxa de reforço sobre a resistência à mudança. 
Os resultados indicaram a resistência à mudança foi função da taxa de reforço 

Palavras-chave: Variabilidade comportamental, Resistência à mudança, Momentum 
Comportamental 

Coordenador: Carlos Eduardo Costa 

Temática da Mesa-Redonda: Análise Experimental do Comportamento 



 

V Congresso de Psicologia e Análise do Comportamento 

e  

VI Jornada de Análise do Comportamento – UEL: 

a Psicologia a serviço da sociedade 
 

07 a 09 de junho de 2018 
Centro de Eventos Aurora Shopping | Londrina – PR 

 

49 
 

EFEITO DA NUMEROSIDADE SOBRE A ESCOLHA EM CONTEXTO DE VARIAÇÃO Lucas Franco 
Carmona (Instituto de Psicologia, Programa de Pós-Graduação em Ciências do 
Comportamento, Universidade de Brasília, Brasilia - DF, Brasil) Josele Abreu-Rodrigues 
(Instituto de Psicologia, Programa de Pós-Graduação em Ciências do Comportamento, 
Universidade de Brasília, Brasília - DF, Brasil) 

O presente trabalho investigou os efeitos do controle discriminativo pela numerosidade sobre 
a escolha em contexto de variação. Na Fase de Pré-Treino, pombos foram expostos a um 
esquema múltiplo e treinados a emitir sequências com jorros distintos de respostas. No 
componente Max 4 (jorros curtos), somente sequências com 1 a 4 respostas em um disco 
antes da mudança para o outro disco produziam o reforço; no componente Min n (jorros 
longos), o número de respostas antes da mudança foi manipulado, gradualmente, de 1 a 9 
para 6 a 9, no decorrer das condições. Os acertos, em ambos os componentes, foram acima 
do acaso na maioria das sessões de cada condição e, em algumas condições tenderam a ser 
mais frequentes no componente Max 4. Na Fase de Variação, com a sobreposição de um 
esquema Lag 1 e Lag 2 à contingência de numerosidade, a sequência deveria não somente 
conter jorros de 1 a 4 (componente Max 4) e de 6 a 9 (componente Min 6) respostas, mas 
também ser diferente da anterior ou das duas anteriores, respectivamente. A probabilidade 
de reforços foi igualada entre componentes. Com a exigência de variação, os acertos 
diminuíram, mas permaneceram acima do acaso e mais frequentes no componente Max 4. Na 
Fase de Escolha, as contingências Max 4 e Min 6 com sobreposição do Lag 2 foram 
implementadas nos elos terminais de um esquema concorrente encadeado. As escolhas pelo 
elo terminal Max 4 foram mais frequentes do que pelo elo terminal Min 6. Os resultados 
indicaram (a) controle discriminativo pela numerosidade, mesmo sob contingências de 
variação; (b) controle mais preciso pela numerosidade com jorros mais curtos de respostas; e 
(c) preferência por alternativas com maior controle pela numerosidade 

Palavras-chave: controle pela numerosidade, variabilidade, escolha 

Apoio Financeiro: Lucas Franco Carmona foi bolsista CAPES-DS. 

 

EFEITOS DE INSTRUÇÕES NA RESISTÊNCIA DO COMPORTAMENTO À MUDANÇA Ludmila 
Zatorre Dantas (Departamento de Processos Psicológicos Básicos, Laboratório de Análise 
Experimental do Comportamento e de Aprendizagem Humana, Programa de pós-graduação 

em Ciências do Comportamento, Universidade de Brasília, Brasília – DF, Brasil) Carlos Eduardo 
Costa (Departamento de Psicologia Geral e Análise do Comportamento, Laboratório de 
Análise Experimental do Comportamento Humano, Programa de Mestrado em Análise do 
Comportamento, Universidade Estadual de Londrina, Londrina - PR, Brasil) 

Estudos experimentais que manipularam o controle instrucional apresentam dados 
divergentes sobre seu efeito na resistência do comportamento à mudança. Contudo, esses 
estudos manipularam as instruções somente entre grupos. O objetivo do presente estudo foi 
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investigar os efeitos de instruções diferentes em um programa múltiplo de reforço de 
intervalo fixo (FI) FI sobre a resistência do comportamento à mudança com análise 
intraparticipante. Para isso, foram realizados dois experimentos. Em cada um deles, cinco 
universitários foram instruídos a pressionar um botão para obter pontos, que posteriormente 
foram trocados por dinheiro. Na Linha de Base (LB), o participante foi exposto a um programa 
múltiplo de reforço com três componentes FI extinção (EXT) FI com cada componente tendo 
duração de 3 min. O componente de EXT foi sempre intercalado com um componente 
instruído (FI). No Teste, o programa foi alterado para um múltiplo EXT EXT com aumento do 
esforço físico (Experimento 1) e um programa múltiplo FI FI com aumento do esforço físico 
(Experimento 2). O comportamento no componente que fornecia a instrução correspondente 
foi mais resistente à mudança para a maioria dos participantes, considerando-se ambos os 
experimentos. Esse resultado demonstra que o tipo de instrução fornecida durante a LB afeta 
a resistência do comportamento à mudança em fases subsequentes, principalmente quando 
a contingência em vigor se mantém (Experimento 2). Isso ocorreu independentemente da 
diferenciação das taxas de respostas entre os componentes na LB. Em geral, esse resultado 
corrobora com aqueles obtidos em estudos sobre comportamento instruído, nos quais seguir 
instruções correspondentes tende a gerar maior persistência frente a mudanças no ambiente 

Palavras-chave: instruções, resistência à mudança, comportamento governado por regras. 

Apoio Financeiro: Carlos Eduardo Costa é bolsista Produtividade em Pesquisa CNPq (PQ2, 
Processo: 311170/2016-1). 

 

EFEITO DA MAGNITUDE E DA TAXA DO REFORÇO SOBRE A RESISTÊNCIA DO 
COMPORTAMENTO À MUDANÇA EM HUMANOS Carlos Eduardo Costa (Departamento de 
Psicologia Geral e Análise do Comportamento, CCB, Laboratório de Análise Experimental do 
Comportamento Humano/Programa de Mestrado em Análise do Comportamento, 
Universidade Estadual de Londrina, Londrina - PR, Brasil) Karina Pinheiro da Silva (Centro de 

Psicologia, Universidade Positivo – UP, Curitiba – PR, Brasil) 

O objetivo do Experimento 1 foi investigar o efeito da magnitude do reforço na resistência do 
comportamento à mudança com quatro universitários. Nas sessões de linha de base (LB) e 
Teste vigorou um programa múltiplo VI VI com magnitude do reforço de R$ 0,05 ou R$ 0,50, 
com um intervalo entre componentes (IEC) de 10 s. Custo da resposta (aumento do esforço 
físico) foi utilizado como disrupting operation (DO), passando de 0,65 N na LB para 70 ou 90 
N no Teste. Os resultados indicaram que a magnitude do reforço não afetou a resistência do 
comportamento à mudança. Uma vez que no Experimento 1 havia acúmulo de valor 
monetário no contador durante toda a sessão, o objetivo do Experimento 2 foi verificar o 
efeito da magnitude do reforço sobre a resistência do comportamento à mudança com dois 
universitários quando o ganho monetário era feito para cada componente separadamente 
(i.e., não havia acúmulo de valor monetário na sessão) e com um aumento no IEC de 10 s para 
60 s e 180 s. Novamente, os resultados sugeriram que a magnitude do reforço não afetou 
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sistematicamente a resistência do comportamento à mudança. Em função dos resultados do 
Experimento 2, o objetivo da primeira condição do Experimento 3 foi avaliar o efeito da 
magnitude do reforço sobre a resistência do comportamento à mudança com quatro 
universitários utilizando moedas como reforço (com magnitude de R$ 0,50 ou R$ 1,00) com 
dois participantes ou guloseimas consumidas imediatamente (na proporção de 1:3 entre os 
componentes do programa de reforço múltiplo VI VI) com os outros dois participantes. Não 
houve resistência à mudança diferencial entre os componentes para nenhum dos 
participantes. Nas condições 2 e 3 do Experimento 3 a magnitude do reforço foi substituída 
pela taxa de reforço (múltiplo VI 10 s VI 100 s) com os mesmos quatro participantes, utilizando 
moedas e guloseimas (Condição 2) e pontos trocados por dinheiro (Condição 3). O 
componente que forneceu maior taxa de reforço na LB (VI 10 s) foi o mais resistente à 
mudança. Discute-se que a resistência à mudança foi mais sensível à variação na taxa de 
reforço do que à variação na magnitude do reforço. Esses resultados também foram 
encontrados em programas de reforço concorrentes 

Palavras-chave: magnitude do reforço, taxa de reforço, resistência à mudança 

Apoio Financeiro: Carlos Eduardo Costa é bolsista Produtividade em Pesquisa CNPq (PQ2, 
Processo: 311170/2016-1). 
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TEMA: CORAGEM...AMOR...E “UMA VIDA QUE VALHA A PENA SER VIVIDA”: A PRÁTICA DAS 
TERAPIAS CONTEXTUAIS Silvia Aparecida Fornazari da Silva (Departamento de Psicologia 
Geral e Análise do Comportamento, Universidade Estadual de Londrina, Londrina - PR, Brasil) 
Nione Torres (Instituto de Análise do Comportamento em Estudos e Psicologia – IACEP, 
Londrina - PR, Brasil) Victor Hugo Bassetto (Centro Integrado de Neuropsiquiatria e Psicologia 
Comportamental – CINP, Londrina - PR, Brasil) Priscilla Araujo Taccola (Instituto de Análise do 
Comportamento em Estudos e Psicologia – IACEP, Londrina- PR, Brasil) – 
silfornazari@gmail.com 

O presente estudo tem o objetivo de demonstrar evidências clínicas que convergem e dão 
suporte às chamadas Terapias Contextuais (ou Terceira Geração). Tais abordagens 
terapêuticas dão ênfase ao contexto e à função do comportamento e não à sua forma e 
conteúdo, ressaltando, dessa maneira, o pragmatismo como critério de verdade. Assim, o 
trabalho em pauta será conduzido, apresentando a Terapia Comportamental Dialética (DBT), 
a Terapia de Aceitação e Compromisso (ACT) e a Terapia Analítico-Funcional (FAP) e suas 
evidências clínicas a partir do processo terapêutico com clientes em atendimento clínico. DBT 
é uma abordagem terapêutica que apresenta um leque de evidências empíricas. Os focos 
serão o contexto ambiental, a validação e a análise comportamental (denominada Análise em 
Cadeia).  Princípios de aceitação e validação foram incorporados às estratégias de mudança 
além das estratégias dialéticas. Já a Terapia de Aceitação e Compromisso tem como objetivo 
reduzir a esquiva experiencial, trabalhando para produzir maior flexibilidade psicológica, 
proporcionando ao cliente lidar com os encobertos nomeados de desagradáveis de forma a 
caminhar em direção ao que é valioso em sua vida. Por fim, a FAP tem como proposta 
trabalhar com os comportamentos do cliente em sessão que são similares funcionalmente aos 
comportamentos que ele apresenta fora da sessão. Trabalha-se os comportamentos 
clinicamente relevante (CCR) na interação com o terapeuta. 

Palavras-chave: Terapia Comportamental Dialética, Terapia de Aceitação e Compromisso, 
Terapia Analítico-Funcional 

Coordenador: Silvia Aparecida Fornazari da Silva 

Temática da Mesa-Redonda: Psicologia Clínica 

 

TERAPIA COMPORTAMENTAL DIALÉTICA (DBT) Nione Torres (Instituto de Análise do 
Comportamento em Estudos e Psicologia – IACEP, Londrina- PR, Brasil) Victor Hugo Bassetto 
(Centro Integrado de Neuropsiquiatria e Psicologia Comportamental – CINP, Londrina- PR, 
Brasil) Priscilla Araujo Taccola (Instituto de Análise do Comportamento em Estudos e 
Psicologia – IACEP, Londrina-PR, Brasil) 

Na década de 1980 Marsha Linehan desenvolveu estudos sobre DBT a partir de um método 
de tratamento inicialmente indicado para pessoas cronicamente suicidas e com 
automutilações não letais e, após, ampliando para espectro de atuação para Transtornos 

mailto:silfornazari@gmail.com
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como Stress Pós-traumático, Depressão Maior, Bipolar, Uso de substâncias e Transtornos 
Alimentares. Suas bases de desenvolvimento vêm da Terapia Comportamental, incorporando 
também elementos de múltiplas abordagens terapêuticas além de elementos do Zen 
Budismo. Na DBT o conceito central é o de Vulnerabilidade Emocional, oriundo da 
compreensão da Teoria Biossocial (interação entre vulnerabilidade biológica x ambiente 
invalidante) o que se torna possível programar um atendimento na abordagem. Para tanto, 
busca-se a formulação do caso baseando-se em conceitos que formam as "as lentes" pelos 
quais qualquer comportamento-problema será visto, além das etapas para realizar tal 
formulação: a)coletar informações suficientes para identificar o comportamento-problema, 
verificando assim qual estágio do tratamento o cliente se encontra; b)fazer uma análise em 
cadeia do comportamento-problema; c)fazer uma análise das soluções possíveis. A Análise em 
Cadeia (foco maior desse estudo) é o primeiro passo para solução de problemas e a chamamos 
de Análise Comportamental. Há de ser realizada de forma bem detalhada, com atenção 
importante à interação recíproca entre o ambiente e as respostas cognitivas, emocionais e 
comportamentais do cliente. Os passos de uma Análise em Cadeia são: a) descrever 
operacionalmente o comportamento-problema; b) descrever evento ambiental 
desencadeante; c) descrever fatores de vulnerabilidade; d) descrever detalhadamente elos 
que ocorreram entre evento desencadeante e a emissão do comportamento-problema. 
Objetivo final da análise é ensinar o cliente a fazer uma análise competente por conta própria. 
O presente estudo apresenta um caso de Transtorno Alimentar em que a Análise em Cadeia 
foi a principal estratégia de mudança utilizada evidenciando uma acentuada resposta de 
eficácia. 

Palavras-chave: Análise Comportamental, Análise em Cadeia, Estratégias de Aceitação e 
Mudança 

 

TERAPIA DE ACEITAÇÃO E COMPROMISSO (ACT) Victor Hugo Bassetto (Centro Integrado de 
Neuropsiquiatria e Psicologia Comportamental – CINP, Londrina-PR, Brasil) Nione Torres 
(Instituto de Análise do Comportamento em Estudos e Psicologia – IACEP, Londrina-PR, Brasil) 
Priscilla Araujo Taccola (Instituto de Análise do Comportamento em Estudos e Psicologia – 
IACEP, Londrina- PR, Brasil) 

A Terapia de Aceitação e Compromisso (ACT) foi desenvolvida por Steven C. Hayes e 
colaboradores no final dos anos de 1980, baseada na Teoria das Molduras Relacionais (RFT), 
que propõe uma análise da linguagem humana. Trabalhando com o Contextualismo Funcional, 
a ACT adota como modelo de psicopatologia a inflexibilidade psicológica, possibilitando que 
as estratégias de intervenção sejam utilizadas para modelar e selecionar um repertório menos 
restrito e com maior probabilidade de o indivíduo caminhar em direção aos seus valores de 
vida. Neste sentido, o objetivo geral da ACT é proporcionar a aceitação de eventos encobertos 
avaliados como desagradáveis a serviço de manter ou modificar ações que são importantes 
para que o indivíduo viva uma vida mais significativa. Para reduzir as formas de controle verbal 
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que produzem a esquiva experiencial, a prática clínica utiliza-se de termos intermediários e 
uma linguagem menos literal, proporcionando quebra do domínio do comportamento verbal 
e possibilitando a experiência como o foco das sessões, através de metáforas, paradoxos 
inerentes e exercícios. O objetivo deste trabalho é apresentar algumas das evidências 
produzidas por pesquisas relacionadas a aplicação da ACT, bem como alguns relatos de 
experiência da aplicação deste formato terapêutico dentro da prática clínica. 

Palavras-chave: Terapia de Aceitação e Compromisso, flexibilidade psicológica, esquiva 
experiencial 

 

PSICOTERAPIA ANALÍTICO FUNCIONAL (FAP) Priscilla Araujo Taccola (Instituto de Análise do 
Comportamento em Estudos e Psicologia – IACEP, Londrina-PR, Brasil) Nione Torres (Instituto 
de Análise do Comportamento em Estudos e Psicologia – IACEP, Londrina- PR, Brasil) Victor 
Hugo Bassetto (Centro Integrado de Neuropsiquiatria e Psicologia Comportamental – CINP, 
Londrina-PR, Brasil)  

A Psicoterapia Analítico Funcional é uma proposta de intervenção clínica baseada nos 
princípios da análise do comportamento e foi proposta por Kohlemberg e Tsai em 1991. O 
raciocínio funcional dessa proposta é que existe uma similaridade funcional entre os 
ambientes de dentro e fora da clínica, ou seja, as dificuldades que o cliente apresenta em 
sessão são as mesmas que ele apresenta fora de sessão. Desta forma o trabalho do terapeuta 
será pautado nas oportunidades de mudanças obtidas dentro das limitações de um 
relacionamento íntimo e intenso entre Terapeuta e Cliente. Trabalha-se o aqui e agora da 
sessão, tanto do terapeuta quanto do cliente. Em relação ao terapeuta, este deve sempre 
trabalhar com três conceitos: consciência, coragem e amor. Consciência para observar e estar 
atento aos comportamentos do cliente e seus próprios comportamentos, coragem para 
realizar as intervenções necessárias e amor para realizar essas intervenções de forma 
cuidadosa e amorosa. Em relação aos clientes, Kohlemberg e Tsai (1991/2001) classificaram 
os comportamentos do cliente que ocorrem em sessão e devem ser o foco da intervenção em 
Comportamentos Clinicamente Relevantes (CCR). Os comportamentos clinicamente 
relevantes 1 (CCR1) são os comportamentos que ao longo da intervenção clínica deveriam 
diminuir de freqüência, os CCR2 são os comportamentos que deveriam aumentar de 
freqüência e os CCR3 são os comportamentos de análises feita em sessão pelo cliente. 
Trabalhar com a FAP não é apenas ter uma boa relação terapêutica, mas trabalhar com essa 
relação durante a sessão. É oportunizar a emissão de comportamentos problemas e 
comportamentos adequados durante a sessão e trabalhar com eles a medida em que eles 
ocorrem para modelar e reforçar comportamentos mais adequados. 

Palavras-chave: Psicoterapia Analítico Funcional, Comportamento clinicamente relevante, 
relação terapêutica 
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HABILIDADES NUMÉRICAS EM BEBÊS PRÉ-VERBAIS: QUESTÕES TEÓRICAS E EXPERIMENTAIS 
Christiana Gonçalves Meira de Almeida (Fundação PANDA - Programa de Apoio ao 
Desenvolvimento e Aprendizagem, Ribeirão Preto - SP, Brasil) Silvia Regina de Souza Arrabal 
Gil (Departamento de Psicologia Geral e Análise do Comportamento, Universidade Estadual 
de Londrina, Londrina - PR, Brasil) João do Santos do Carmo (Departamento de Psicologia, 
Universidade Federal de São Carlos, São Carlos - SP, Brasil) Gabriele Gris (Programa de Pós-
Graduação em Psicologia, Universidade Federal de São Carlos, São Carlos, Brasil) Paulo Sérgio 
Teixeira do Prado (Departamento de Psicologia da Educação, Universidade Estadual Paulista 
(UNESP), Marília - SP, Brasil) Livia dos Santos Palombarini (Departamento de Psicologia, 
Universidade Federal de São Carlos - UFSCar, São Carlos, Brasil) Vitor Geraldi Haase 
(Departamento de Psicologia, Universidade Federal de Minas Gerais, Belo Horizonte - MG, 
Brasil) – chris_gma@hotmail.com 

Estudos sobre o desenvolvimento e aquisição de repertórios em bebês humanos são bastante 
diversificados em termos de foco de investigação. Pesquisas com abordagens evolucionistas, 
etológicas, neurocientíficas e comportamentais contribuem na ampliação do mapeamento 
dos repertórios inatos e aprendidos em indivíduos entre zero e dois anos de idade. Um 
aspecto muito relevante e ainda controverso é o entendimento do senso numérico em bebês 
de nossa espécie. A presente mesa redonda objetiva apresentar e discutir o panorama dos 
estudos experimentais acerca do senso numérico em bebês humanos. Na primeira 
apresentação serão abordadas variáveis relacionadas à aprendizagem e ao desenvolvimento 
da noção de número em bebês humanos pré-verbais, sob uma ótica comportamental 
considerando os níveis de seleção filogenéticos, ontogenéticos e culturais. Serão também 
apresentadas possibilidades de pesquisas operantes e variáveis de controle que dão subsídio 
a discussões da área. A segunda apresentação tratará, de forma ampla, dos diversos estudos 
experimentais presentes até o momento tanto em bebês quanto em organismos não 
humanos, as implicações teóricas e empíricas, bem como as lacunas a serem preenchidas em 
pesquisas futuras. A terceira apresentação trará uma revisão crítica relativa a processos 
cognitivos subjacentes detecção de numerosidade em bebês e considerando diferentes 
concepções teóricas e evidências empíricas atuais. Pretende-se abrir amplo diálogo, 
considerando diferentes perspectivas, entre expositores e público, oportunizando interesse 
crescente no tema abordado e as iniciativas de pesquisas futuras. 

Palavras-chave: Bebês humanos pré-verbais, senso numérico, ensino de matemática 

Coordenador: Christiana Gonçalves Meira de Almeida 

Temática da Mesa-Redonda: Psicologia do Desenvolvimento Humano 

 

BEBÊS HUMANOS PRÉ-VERBAIS E SENSO NUMÉRICO: INATO X APRENDIDO? João dos Santos 
Carmo (Departamento de Psicologia, Universidade Federal de São Carlos, São Carlos - SP, 
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Brasil) Gabriele Gris (Departamento de Psicologia, Universidade Federal de São Carlos, São 
Carlos - SP, Brasil)  

Estudos sobre a aquisição do conceito de número e outras habilidades matemáticas têm sido 
conduzidos a partir de diferentes perspectivas teóricas e metodológicas. Desde abordagens 
piagetianas até abordagens neurocognitivas e antropológicas, há uma vasta literatura sobre o 
tema. Porém, a literatura que trata do desenvolvimento da noção de número em bebês 
humanos ainda é restrita. Da descrição de um período de desenvolvimento sensório-motor 
em bebês humanos à investigação das experiências culturais (ambientais) às quais bebês 
humanos são expostos, tornou-se um desafio investigar o papel de fatores inatos e adquiridos 
na aprendizagem e desenvolvimento da noção de número. O presente trabalho propõe uma 
leitura particular acerca da aquisição da noção de número em bebês humanos pré-verbais, 
sob uma ótica comportamental, porém sem abdicar de dados que apontam para supostas 
capacidades inatas em nossa espécie, partindo-se do pressuposto de que comportamentos 
podem e devem ser estudados levando-se em conta os níveis de determinação filogenéticos, 
ontogenéticos e culturais. Inicialmente apresentaremos algumas delimitações conceituais e 
terminológicas, presentes na literatura, com o objetivo de introduzir essa área de estudo. 
Assim, conceitos como senso numérico, numerosidade, discriminação de quantidades, 
sequências numéricas, serão abordados. Posteriormente, serão discutidas criticamente as 
posições inatista e ambientalista, apontando-se as contribuições existentes e as controvérsias 
entre essas abordagens. Finalmente, considerar-se-á as possibilidades de pesquisas operantes 
na compreensão de mecanismos envolvido na aquisição e desenvolvimento do senso 
numérico em bebês humanos pré-verbais, apontando-se a relevância e necessidade de 
estudos experimentais que ajudem a preencher lacunas e questões que desafiam essa área 
de estudos. 

Palavras-chave: Bebês humanos pré-verbais, senso numérico, inato x aprendido 

 

HABILIDADES NUMÉRICAS: PANORAMA DA PESQUISA E IMPLICAÇÕES Paulo Sérgio Teixeira 
do Prado (Departamento de Psicologia da Educação, Universidade Estadual Paulista (UNESP), 
Marília - SP, Brasil) Livia dos Santos Palombarini (Departamento de Psicologia, Universidade 
Federal de São Carlos (UFSCar), São Carlos - SP, Brasil) 

Há algumas décadas, relatos de pesquisas com bebês empregando uma diversidade de 
métodos, como, habituação/desabituação, tempo de olhar preferencial, alcance manual e 
outros, apresentam resultados que podem ser assim resumidos: eles reconhecem e 
discriminam com exatidão numerosidades até três e fazem estimativa aproximada de 
numerosidades maiores. Indígenas caçadores-coletores, cuja língua não conta com palavras-
número para valores maiores do que três, apresentaram desempenho compatível com o de 
bebês. Experimentos neurocientíficos empregando técnicas de imageamento cerebral 
permitiram correlacionar tarefas numéricas com áreas cerebrais ativadas durante sua 
execução. Complementarmente, relatos de casos de pacientes com lesão cerebral mostram a 
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relação entre localização das lesões e a consequente perda de funções, fornecendo fortes 
evidências sobre a relação cérebro-cognição, particularmente a cognição numérica. E indo um 

passo além, técnicas mais recentes, como a de “estimulação magnética transcraniana” tem 
permitido o controle experimental de varáveis, de modo a possibilitar a investigação da 
relação de causalidade entre áreas do cérebro e habilidades numéricas. Num desses estudos, 
por exemplo, a estimulação inibidora no sulco intraparietal produziu redução no tempo de 
reação em tarefas numéricas executadas por adultos jovens, produzindo um tipo de 
discalculia virtual. Adicionalmente, há uma ampla literatura de pesquisas com animais sobre 
a temática em questão, incluindo formigas, peixes, pintinhos, papagaios, macacos e outros, 
cujos resultados apontam que todos possuem o senso numérico. Esse acúmulo de evidências 
convergentes permite concluir que se trata de uma habilidade evoluída anteriormente ao 
surgimento da espécie humana e a ela transmitida por seus ancestrais filogenéticos. Elas 
identificam seu suporte biológico e colocam em xeque a ideia de “tábula rasa”, impondo a 
necessidade de reconsideração sobre a relação inato versus aprendido e, por conseguinte, 
apresenta implicações para o ensino da matemática. 

Palavras-chave: Senso numérico, inato x aprendido, ensino de matemática 

 

BEBÊS DETECTAM NUMEROSIDADE? LINHA MENTAL NUMÉRICA E APRENDIZAGEM DA 
ARITMÉTICA Vitor Geraldi Haase (Departamento de Psicologia, Universidade Federal de Minas 

Gerais, Belo Horizonte – MG, Brasil)   

Estudos com o paradigma de habituação mostram que bebês discriminam quantidades não-
verbais, sugerindo um mecanismo primitivo de representação de numerosidades não-
simbólicas. Neste trabalho são criticamente revisados os processos cognitivos subjacentes a 
essa habilidade. Há evidências sugestivas de que a detecção de numerosidade por bebês é 
implementada por uma linha mental numérica (LMN) analógica e especializada. Evidências 
contrárias indicam que a detecção de numerosidade se desenvolve a partir de um sistema 
primitivo de representação de quantidades contínuas interagindo com um sistema perceptual 
de individuação de objetos. Uma terceira linha de evidências, compatível com a MLN, sugere 
a existência de três sistemas para, respectivamente, a) individualizar objetos, b) representar 
magnitudes contínuas e c) magnitudes descontínuas (números). A literatura é controversa 
também quanto à possibilidade e ao modo como esses sistemas primitivos e não-simbólicos 
poderiam influenciar a aquisição de habilidades aritméticas tais como contagem e operações 
simples na idade pré-escolar. O modelo da LMN é hipótese teoricamente mais elaborada e 
melhor sustentada pelas evidências. Mas inúmeras lacunas de conhecimento e interrogações 
permanecem irresolutas. 

Palavras-chave: numerosidade, linha mental numérica, aprendizagem da aritmética 
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PESQUISA E INTERVENÇÃO EM TRANSTORNO BIPOLAR Renata Grossi (Departamento de 
Psicologia Geral e Análise do Comportamento, Centro de Ciências Biológicas,, Universidade 
Estadual de Londrina, Londrina - PR, Brasil) Dainon Eric de Souza Machado (Transmissão 
Instituto de Psicologia & Consultoria, Londrina - PR, Brasil) Roberta Seles da Costa 
(Departamento de Educação, Universidade Estadual de Ponta Grossa, Ponta Grossa - PR, 
Brasil) Deivid Regis dos Santos (Attento - bem estar e desenvolvimento humano, Londrina - 
PR, Brasil) Maria Rita Zoéga Soares (Departamento de Psicologia Geral e Análise do 
Comportamento, Centro de Ciências Biológicas, Programa de Mestrado em Análise do 
Comportamento, Universidade Estadual de Londrina, Londrina - PR, Brasil) – 
regrossi@hotmail.com 

A presente Mesa-Redonda pretende discutir pesquisas e intervenções realizadas com pessoas 
diagnosticadas com Transtorno Bipolar, que foram conduzidas no Programa de Mestrado em 
Análise do Comportamento da Universidade Estadual de Londrina. No primeiro trabalho 
apresenta-se o estudo de caso de um grupo baseado na Terapia de Aceitação e Compromisso 
para três participantes com diagnóstico de Transtorno Bipolar (TB), a metodologia utilizada e 
os resultados da intervenção sobre o repertório de flexibilidade psicológica, sintomas de 
mania, hipomania, depressão e qualidade de vida. O objetivo do segundo trabalho consiste 
em apresentar a avaliação de uma intervenção em grupo embasada na Análise do 
Comportamento, nas Terapias de Terceira Geração (Terapia de Aceitação e Compromisso e 
Psicoterapia Analítica Funcional) e na Psicoeducação desenvolvida com 5 participantes com 
diagnóstico de Transtorno Bipolar. Enquanto as duas primeiras apresentações se destinam a 
discutir o papel da pesquisa de resultado em psicoterapia para essa população, a terceira 
apresentação discutirá o papel da pesquisa de processo a partir dos dados coletados no 
segundo grupo mencionado. Nesse sentido, a Mesa-Redonda integrará os resultados de forma 
a apresentar algumas possibilidades de intervenção e pesquisa analítico-comportamental 
para essa população, buscando destacar as particularidades de cada experiências e as 
possíveis contribuições da mesma para o delineamento de novas propostas. 

Palavras-chave: pesquisa em psicoterapia, transtorno bipolar, intervenção em grupo 

Coordenador: Renata Grossi 

Temática da Mesa-Redonda: Psicologia Clínica 

 

ESTUDO DE CASO DE UM GRUPO BASEADO NA TERAPIA DE ACEITAÇÃO E COMPROMISSO 
COM TRÊS INDIVÍDUOS DIAGNOSTICADOS COM TRANSTORNO BIPOLAR Dainon Eric de 
Souza Machado (Transmissão Instituto de Psicologia & Consultoria, Londrina - PR, Brasil) 
Roberta Seles da Costa (Departamento de Educação, Universidade Estadual de Ponta Grossa, 
Ponta Grossa - PR, Brasil) Maria Rita Zoéga Soares (Departamento de Psicologia Geral e 
Análise do Comportamento, Centro de Ciências Biológicas, Programa de Mestrado em Análise 
do Comportamento, Universidade Estadual de Londrina, Londrina - PR, Brasil)  
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O Transtorno Bipolar (TB) é uma condição crônica grave, definido pela ocorrência de episódios 
de mania, hipomania e depressão. Está relacionado a complicações em aspectos emocionais, 
físicos e sociais. Pesquisas têm focado no desenvolvimento de intervenções que resultam em 
melhora terapêutica, como a Terapia de Aceitação e Compromisso (ACT), que almeja produzir 
flexibilidade psicológica, uma postura aberta frente a conteúdos psicológicos indesejáveis e 
comprometimento com ações pautadas em valores pessoais. O objetivo da apresentação é 
descrever um estudo de caso de um grupo baseado na ACT para três participantes com 
diagnóstico de TB e resultados da intervenção sobre o repertório de flexibilidade psicológica, 
sintomas de mania, hipomania, depressão e qualidade de vida. As sessões foram realizadas 
em grupo com cinco encontros totais na clínica-escola de uma universidade estadual. Foram 
utilizados os instrumentos Escala de Hamilton de Depressão; Escala de Mania Young, 
WHOQOL-bref dados qualitativos obtidos por registro em áudio e vídeo. Os resultados 
demonstraram diminuição nos sintomas, melhora nos domínios físico e de relações pessoais 
do inventário de qualidade de vida e aumento em repertório de flexibilidade psicológica. 
Considerando as limitações do estudo, como um número pequeno de participantes grupo 
único de intervenção, concluiu-se que a ACT foi eficaz para ampliar o repertório-alvo de 
pacientes diagnosticados com TB. 

Palavras-chave: transtorno bipolar, terapia de aceitação e compromisso, intervenção em 
grupo 

Apoio Financeiro: Dainon Eric de Souza Machado recebeu bolsa da Agência de Fomento 
CAPES (Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior). 

 

TRANSTORNO BIPOLAR: AVALIAÇÃO DE UMA INTERVENÇÃO ANALÍTICO-
COMPORTAMENTAL EM GRUPO Roberta Seles da Costa (Departamento de Educação, 
Universidade Estadual de Ponta Grossa, Ponta Grossa - PR, Brasil) Maria Rita Zoéga Soares 
(Departamento de Psicologia Geral e Análise do Comportamento, Centro de Ciências 
Biológicas, Universidade Estadual de Londrina, Londrina - PR, Brasil) Renata Grossi 
(Departamento de Psicologia Geral e Análise do Comportamento, Centro de Ciências 
Biológicas, Universidade Estadual de Londrina, Londrina - PR, Brasil) Deivid Regis dos Santos (, 
Attento - bem estar e desenvolvimento humano, Londrina - PR, Brasil) Dainon Machado 
(Transmissão Instituto de Psicologia & Consultoria , Londrina - PR, Brasil) 

O objetivo do presente trabalho consiste em apresentar a avaliação de uma intervenção em 
grupo voltada para pessoas com diagnóstico de Transtorno Bipolar. A proposta foi embasada  
na Análise do Comportamento, nas Terapias de Terceira Geração (Terapia de Aceitação e 
Compromisso e Psicoterapia Analítica Funcional) e na Psicoeducação.  O grupo contou com 10 
sessões de 90 minutos e 5 participantes, sendo 4 do sexo feminino e 1 do sexo masculino, 
todos com o diagnóstico de Transtorno Bipolar definido por profissional da psiquiatria. A 
intervenção foi conduzida por 2 terapeutas, gravada em áudio e vídeo, bem como observada 
em sala de espelho. Ao final de cada encontro, os participantes respondiam a um formulário 
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de feedback sobre o atendimento. Para a avaliação dos resultados aplicou-se em entrevista 
individual a Escala Young (mania/hipomania), a Escala Hamilton (depressão) e o WHOQOL-
bref (qualidade de vida) antes do início da intervenção, após e no follow-up de 3 meses. A 
comparação dos resultados pré-teste e pós-teste indicaram redução nos sintomas de mania 
em 4 participantes e redução dos sintomas de depressão para os 5 membros do grupo. Em 
relação à qualidade de vida, houve melhora estatisticamente significativa nos aspectos físico 
e psicológico. Observou-se também correlação estatística entre o escore no domínio 
psicológico e a frequência nas sessões do grupo. Desse modo, quanto maior a assiduidade nos 
encontros, mais expressiva foi a melhora no âmbito psicológico medida pelo WHOQOL-bref 
por meio do relato do participante. Vale apontar que todos apresentaram melhora na 
dimensão relacionamentos interpessoais avaliada por esse mesmo instrumento. Notou-se 
que os resultados referentes à qualidade de vida foram evidenciados nos aspectos que a 
intervenção abordou mais diretamente ao longo dos encontros, uma vez que se trabalhou o 
autoconhecimento, o reconhecimento e expressão de sentimentos, o engajamento em 
mudanças de comportamentos que os direcionassem aos seus valores e objetivos. A partir 
desses resultados e dos obtidos em trabalhos anteriores com essa população, tem-se notado 
a relevância e aplicabilidade da Análise do Comportamento para a condução desse tipo de 
intervenção. Nesse sentido, a realização de mais estudos na área demonstra ser promissora 
para o estabelecimento de protocolos de atendimento que direcione a atuação do profissional 
e também permita as devidas adaptações ao contexto e particularidades do grupo. 

Palavras-chave: Transtorno Bipolar, Grupo, Análise do Comportamento 

Apoio Financeiro: Roberta Seles da Costa recebeu bolsa da Agência de Fomento CAPES 
(Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior). 

 

CONTRIBUIÇÃO DA PESQUISA DE PROCESSO PARA COMPREENDER INTERVENÇÕES EM 
GRUPO DESTINADAS A PESSOAS COM TRANSTORNO BIPOLAR Deivid Regis dos Santos 
(Attento - bem estar e desenvolvimento humano, Londrina - PR, Brasil) Isabela Bendine 
Gastaldi (Londrina - PR, Brasil) Roberta Seles da Costa (Departamento de Educação, 
Universidade Estadual de Ponta Grossa, Ponta Grossa - PR, Brasil) Maria Rita Zoéga Soares 
(Departamento de Psicologia Geral e Análise do Comportamento, Centro de Ciências 
Biológicas, Universidade Estadual de Londrina, Londrina - PR, Brasil)  

O Transtorno Bipolar (TB) é uma condição psiquiátrica caracterizada por oscilações de humor 
com episódios de depressão, mania e hipomania, que afetam principalmente a qualidade de 
vida e as interações interpessoais. Alguns estudos têm demonstrado os efeitos de 
intervenções psicológicas sobre os sintomas do TB, adesão ao tratamento e qualidade de vida. 
Constatou-se a necessidade de pesquisas que demonstrem o processo terapêutico para esta 
população, e que descrevem os comportamentos de terapeutas e clientes, além das variáveis 
relacionadas à interação que são relevantes para a melhora do quadro clínico. A maioria dos 
estudos que analisaram as categorias de comportamentos de terapeutas e clientes foram 



 

V Congresso de Psicologia e Análise do Comportamento 

e  

VI Jornada de Análise do Comportamento – UEL: 

a Psicologia a serviço da sociedade 
 

07 a 09 de junho de 2018 
Centro de Eventos Aurora Shopping | Londrina – PR 

 

61 
 

desenvolvidos em ambiente psicoterápico individual, o que demonstra a necessidade de se 
analisar processos de grupo. Este tipo de análise possibilita identificar quais comportamentos 
do terapeuta podem favorecer a eficácia da terapia, além de auxiliar na formação de novos 
profissionais. A presente pesquisa teve como objetivo analisar o processo terapêutico de uma 
intervenção em grupo para clientes diagnosticados com TB. O estudo contou com a análise de 
dados de nove sessões em grupo, direcionadas ao atendimento de cinco clientes com 
diagnóstico de TB, conduzidas por dois terapeutas analítico-comportamentais. As sessões 
foram transcritas e os comportamentos verbais vocais dos participantes foram agrupados em 
categorias organizadas em termos de frequência e duração. As categorias dos terapeutas mais 
frequentes foram: Solicitação de relato, Informação, Recomendação, Facilitação e Aprovação. 
As categorias de maior duração foram: Interpretação e Informação. As categorias dos clientes 
de maior frequência e duração foram: Relato, Concordância e Cliente estabelece relações. 
Durante a intervenção os terapeutas se dirigiram mais ao grupo como um todo do que a cada 
participante individualmente. As categorias Solicitação de relato, Informação, Solicitação de 
reflexão, Recomendação, Interpretação e Outras verbalizações do terapeuta foram mais 
direcionadas ao grupo. Já as categorias Facilitação, Empatia, Aprovação e Reprovação foram 
mais direcionadas individualmente. O modo como essas categorias foram direcionadas pode 
ter favorecido a adesão às intervenções efetuadas. O estudo permitiu demonstrar como 
terapeutas trabalham em sistema de co-terapia. A análise da frequência e duração das 
categorias dos clientes evidenciou que comportamentos característicos do TB são passíveis de 
mudança e que pessoas com este diagnóstico podem se beneficiar com intervenções analítico-
comportamentais. 

Palavras-chave: pesquisa de processo em psicoterapia, psicoterapia de grupo, categorização 
de comportamentos 

Apoio Financeiro: Deivid Regis dos Santos recebeu bolsa da Agência de Fomento CAPES 
(Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior). 
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CONTRIBUIÇÕES DA ANÁLISE DO COMPORTAMENTO PARA DESENVOLVER 
COMPORTAMENTO DE ESTUDAR NA EDUCAÇÃO SUPERIOR. Paulo Roberto Holanda Gurgel 
(Departamento de Psicologia Geral e Análise do Comportamento e Mestrado em Análise do 
Comportamento, Universidade Estadual de Londrina, Londrina - PR, Brasil) Fernanda Torres 
Sahão (Mestrado em Análise do Comportamento, Universidade Estadual de Londrina, 
Londrina - PR, Brasil) Nádia Kienen (Departamento de Psicologia Geral e Análise do 
Comportamento e Mestrado em Análise do Comportamento, Universidade Estadual de 
Londrin, Londrina - PR, Brasil) Verônica Bender Haydu (Departamento de Psicologia Geral e 
Análise do Comportamento e Mestrado em Análise do Comportamento, Universidade 
Estadual de Londrina, Londrina - PR, Brasil)  – pgpaulogurgel@gmail.com 

O objetivo geral desta mesa é apresentar diferentes experiências que demonstram as 
contribuições da Análise do Comportamento para desenvolver o comportamento de estudar 
em estudantes de ensino superior. Como objetivos específicos temos: (a) descrever o 
processo de elaboração e avaliação de um programa de capacitação para desenvolver 
comportamentos de estudos em alunos de psicologia; (b) descrever o processo de elaboração 
de um livro autoinstrucional de gerenciamento de tempo para estudantes universitários; (c) 
expor um caso de orientação psicopedagógica com uma aluna com graves déficits de 
comportamentos acadêmicos.  Princípios básicos da análise do comportamento e da 
programação de condições para o desenvolvimento de comportamentos constituem a matriz 
conceitual que embasa os diferentes métodos utilizados nesses trabalhos. A escolha pela 
ordem de apresentação nesta mesa obedece a uma lógica de coerência interna decidida pelos 
seus membros em três narrativas, a saber: elaboração e avaliação de um programa de 
capacitação, produção de um livro e estudo de caso. 

Palavras-chave: Análise do comportamento, Comportamento de estudar, Ensino superior 

Coordenador: Paulo Roberto Holanda Gurgel 

Temática da Mesa-Redonda: Psicologia e Educação 

 

ELABORAÇÃO DE UM PROGRAMA DE CAPACITAÇÃO PARA DESENVOLVER 
COMPORTAMENTOS DE ESTUDO EM ALUNOS DE PSICOLOGIA Fernanda Torres Sahão 
(Mestrado em Análise do Comportamento, Universidade Estadual de Londrina, Londrina - PR, 
Brasil) Shimeny Michelato Yoshiy (Mestrado em Análise do Comportamento, Universidade 
Estadual de Londrina, Lonndrina - PR, Brasil) Nádia Kienen (Departamento de Psicologia Geral 
e Análise do Comportamento e Mestrado em Análise do Comportamento, Universidade 
Estadual de Londrina, Londrina - PR, Brasil) 

Estudar é um comportamento altamente complexo e requerido para toda a vida. Apesar disso, 
raramente é deliberadamente ensinado e foco de investigação científica. Deste modo, 
destaca-se a importância da elaboração de programas de capacitação que tenham como 
objetivo o ensino dos comportamentos necessários para o estudante se tornar responsável 
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pelo seu processo de aprendizagem e desenvolver uma relação mais satisfatória com o estudo 
e com a vida acadêmica. Os objetivos deste trabalho são: desenvolver e avaliar um programa 
de capacitação para ensinar comportamentos de estudo em alunos de Psicologia. A 
capacitação foi elaborada objetivando desenvolver comportamentos relativos a: gerir o 
ambiente físico de estudo, gerir o tempo de forma eficaz por meio de planejamento, ler textos 
funcionalmente e auto monitorar-se. Para cada comportamento a ser ensinado, foram 
propostas condições de ensino específicas, com base nos princípios da Programação de 
Ensino: resposta ativa, ritmo individual, pequenos passos, feedback imediato e teste de 
avaliação). Foram realizados 10 encontros semanais, totalizando 20 horas, durante o período 
de três meses. Os participantes foram 14 estudantes de primeiro e segundo anos do curso de 
Psicologia de uma universidade do Estado do Paraná, com média de idade de 19,4 anos. Foram 
aplicados três instrumentos, antes e após a execução do programa, para avaliar os efeitos 
desse: versão adaptada do LASSI (Learning and Study Strategies Inventory), Escala das 
Estratégias de Leitura e Questionário de Gestão do Tempo Acadêmico (QGTA). Foi feita 
comparação do desempenho do grupo pré e pós-teste por meio do teste t-Student e a partir 
da frequência com que os participantes relataram emitir os comportamentos examinados 

(agrupamento em “pouco frequente” e “muito frequente”). Ao comparar o desempenho 
do grupo em situação pré e pós teste nas três escalas utilizadas, observou-se diferenças 
significativas nas categorias: Processamento da informação, Seleção de Ideias e Estratégias de 
Verificação no LASSI e Atitudes face ao tempo e Planejamento das atividades em função do 
tempo no QGTA (p<0,05), indicando melhora nos procedimentos de gestão do tempo e de 
estratégias de estudo. Não houve diferença significativa nas categorias da Escala de 
Estratégias de Leitura. O programa foi efetivo para desenvolver alguns comportamentos 
relativos à gestão do tempo, como o planejamento de atividades diárias, estudar 
antecipadamente para as provas e cumprir um horário de estudo. Com relação à leitura, os 
estudantes relataram pensar mais sobre a finalidade da leitura, fazer anotações, compreender 
o que é lido e reler o texto quando não há compreensão. Para além da análise do desempenho 
do grupo, destaca-se a relevância de fazer análise dos dados por sujeito antes e após a 
intervenção de acordo com o que é preconizado pela Análise Experimental do 
Comportamento. 

Palavras-chave: Estudar, Programa para desenvolver comportamentos, Ensino superior 

 

GERENCIAR O TEMPO: ELABORAÇÃO DE UM LIVRO AUTOINSTRUCIONAL PARA ESTUDANTES 
UNIVERSITÁRIOS Shimeny Michelato Yoshiy (Mestrado em Análise do Comportamento, 
Universidade Estadual de Londrina, Londrina - PR, Brasil) Nádia Kienen (Departamento de 
Psicologia Geral e Análise do Comportamento e Mestrado em Análise do Comportamento, 
Univesidade Estadual de Londrina, Londrina - PR, Brasil)   

Muitos estudantes ingressam no ensino superior sem ter desenvolvido comportamentos 
relacionados a gerir seu tempo de forma eficiente e eficaz. Isso pode ter impactos negativos 
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sobre sua saúde, qualidade de vida e futura atuação profissional. O objetivo desta pesquisa 

foi elaborar um livro autoinstrucional para desenvolver a classe geral de comportamentos “

gerenciar atividades acadêmico-profissionais e pessoais ao longo do tempo” em estudantes 
universitários. O livro foi elaborado a partir dos princípios da Programação de Condições para 
o Desenvolvimento de Comportamentos (PCDC) e foi realizado em três etapas: (a) definição 
dos comportamentos-objetivo a serem ensinados a partir de literatura especializada; (b) 
planejamento das condições de ensino e (c) confecção do livro autoinstrucional de acordo 
com princípios da PCDC: pequenos passos, resposta ativa, verificação imediata e ritmo 

individual. Esses procedimentos resultaram no livro “Domine seu tempo: um livro 

programado para te ensinar a gerenciar o tempo” composto por 101 classes de 
comportamentos-objetivo distribuídas em cinco unidades que envolvem: avaliar o uso do 
tempo; definir objetivos acadêmico-profissionais e pessoais em curto, médio e longo prazo; 
planejar as atividades de acordo com os objetivos acadêmicos-profissionais e pessoais; 
executar atividades acadêmico-profissionais e pessoais conforme o planejamento; e avaliar a 
execução das atividades acadêmicos-profissionais e pessoais conforme planejamento. O livro 
contém atividades que utilizam recursos como tabelas, planilhas e questionários elaborados 

para desenvolver os comportamentos-objetivo da classe geral “gerenciar o tempo”. Para 
promover a resposta ativa do leitor foi solicitada a realização de atividades e registro dessas 
no livro. O grau de complexidade das atividades aumenta de acordo com o desempenho do 
aprendiz, assim é possível progredir de forma gradual e com menos erros. Além disso, foi 
elaborado feedback em relação às atividades propostas, esses feedbacks foram na forma de 
dicas permitem ao aprendiz avaliar e conferir suas respostas, respeitando o ritmo individual. 
Este estudo sugere a importância desse tipo de ferramenta como uma possibilidade de os 

estudantes universitários aperfeiçoarem os comportamentos de “gerenciar o tempo”. As 
etapas seguintes à elaboração do livro consistem na aplicação e avaliação de sua eficácia, o 
que possibilitará o aperfeiçoamento das condições de ensino planejadas. Elaborar programas 
de ensino a partir dos princípios da PCDC, com base na definição dos comportamentos a serem 
ensinados e no planejamento de condições de ensino parece uma contribuição promissora no 
ensino e aprimoramento de comportamentos. 

Palavras-chave: Gerenciar o tempo, Programação de ensinno, Análise do Comportamento 

 

ORIENTAÇÃO PSICOPEDAGÓGICA NO ENSINO SUPERIOR: RELATO DE UM CASO DE DÉFICITS 
DE COMPORTAMENTOS ACADÊMICOS DE UMA ESTUDANTE DE PSICOLOGIA. Paulo Roberto 
Holanda Gurgel (Departamento de Psicologia Geral e Análise do Comportamento e Mestrado 
em Análise do Comportamento, Universidade Estadual de Londrina, Londrina - PR, Brasil) 
Verônica Bender Haydu (Departamento de Psicologia Geral e Análise do Comportamento e 
Mestrado em Análise do Comportamento, Universidade Estadual de Londrina, Londrina - PR, 
Brasil) 
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A demanda por orientação psicopedagógica de estudantes universitários cresce em função da 
expansão e democratização do ensino superior por meio de políticas educacionais; com 
destaque para sistemas de cotas em universidades públicas e de programas de financiamento 
em universidades particulares. A Faculdade de Educação da Universidade Federal da Bahia 
oferta serviço de orientação psicopedagógica como atividade de extensão. Aberto à 
comunidade, o serviço atende crianças, adolescentes e adultos com base princípios regentes 
da análise do comportamento, objetivando realizar orientação psicopedagógica 
cientificamente referenciada. Este é um relato de caso de uma senhora de 52 anos, aluna do 
curso de psicologia de uma instituição particular, com graves déficit em comportamentos 
acadêmicos; e a quem, doravante, identificada como Dora. O primeiro instante do trabalho 
foi caracterizado por exercício de escuta não punitiva das queixas de Dora, iniciada no mês de 
julho do ano de 2017. Derivado do exercício da escuta não punitiva e de visita realizada por 
mim à instituição de ensino onde Dora cursa o quinto ano de Psicologia, foi elaborada uma 
lista dos principais problemas de déficits acadêmico a partir das queixas apresentadas e com 
base em documentos referentes ao seu desempenho acadêmico. Dada a complexidade do 
caso e em função da ética do exercício da orientação psicopedagógica, Dora foi informada da 
necessidade de o trabalho ser focado em uma única queixa em função do tempo disponível 
até o final do ano letivo de 2017. Optou-se por focar o trabalho em seus déficits de leitura e 
de interpretação de textos. As partes integrantes de um artigo científico foram tomadas como 
ponto de partida. Realizou-se um exercício de interpretação funcional dos problemas de 
déficits em comportamentos acadêmicos com destaque para processo de escolarização 
atravessado por entraves que lhe impuseram sua condição socioeconômica.  Utilizando-se 
basicamente de modelagem como procedimento, foram realizados exercícios presenciais de 
leitura e interpretação de artigos acadêmicos escolhidos por Dora. O uso de intraverbais foi o 
principal instrumento para avaliação continuada do trabalho realizado. Dora apresentou 
avanços na leitura e interpretação de textos acadêmicos quanto a discriminação da topografia 
e função de suas partes (título, resumo, introdução, objetivos etc.). Concluímos atestando a 
importância da orientação psicopedagógica para o aluno que apresenta déficits em seu 
repertório comportamental para fins de adaptação ao ambiente universitário. 

Palavras-chave: Orientação psicopedagógica, Estudo de caso, Déficits em comportamentos 
acadêmicos 
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TECNOLOGIAS COMPORTAMENTAIS EM SAÚDE INFANTIL Márcia Cristina Caserta Gon 
(Departamento de Psicologia Geral e Análise do Comportamento, Universidade Estadual de 
Londrina, Londrina- PR, Brasil) Caroline Audibert Henrique (Departamento de Psicologia, 
Faculdade Pitágoras de Londrina, Londrina - PR, Brasil) Melissa Maria Lury Sato (Centro de 

Psicologia e Análise do Comportamento – CEPAC, Arapongas - PR, Brasil – 
marciagon@sercomtel.com.br 

Nas dermatoses crônicas infantis, assim como em qualquer doença de caráter crônico, o 
diagnóstico, a evolução da doença, os tipos de cuidados requeridos e a visibilidade da 
condição da pele são fatores que afetam toda a família. Geralmente, além do desconforto 
físico provocado pela própria doença, as crianças sofrem discriminações em diversos 
contextos sociais e precisam estabelecer rotinas de tratamento que nem sempre produzem 
efeitos imediatos e que concorrem com outras atividades consideradas mais reforçadoras. A 
desfiguração da pele pode influenciar o desenvolvimento emocional das crianças, que é 
diretamente afetado pelo comportamento da família, professores e amigos. Muitas pessoas, 
que se comportam de modo estigmatizante em relação a estas crianças e adolescentes pode 
contribuir diretamente para a apresentação de dificuldades de relacionamento, autoestima 
baixa, falta de assertividade e de confiança, ansiedade e depressão. Além disso, em 
determinadas situações, observa-se correlação entre o aparecimento ou piora dos sintomas 
com situações de estresse agudo ou prolongado. Ao mesmo tempo, os pais, como cuidadores 
primários, sofrem física e emocionalmente com a rotina de tratamento, principalmente 
quando a criança resiste em fazê-lo adequadamente. Ainda, dentre os avanços da Psicologia 
nos últimos anos destaca-se a sua participação na área de saúde. Por serem doenças que 
requerem cuidados contínuos, profissionais de saúde vivenciam em sua prática diária a 
necessidade de encorajar pacientes e seus cuidadores a persistirem com o tratamento. Isso 
nem sempre é possível durante consultas médicas, pois o tempo disponível para o 
atendimento costuma ser insuficiente, particularmente quando se tratam de pacientes 
atendidos em ambulatórios de serviço de saúde público. Assim, é muito importante o 
desenvolvimento e aprimoramento de tecnologias comportamentais por meio de pesquisas e 
de prestação de serviços na área da Psicologia da Saúde para crianças com dermatoses 
crônicas e sua família. Na primeira apresentação será mostrado um levantamento e análise 
comportamental dos relatos de mães de crianças com dermatose crônica; na segunda, um 
website criado para auxiliar pais e cuidadores de crianças com DA a instruí-las durante a 
realização dos procedimentos de tratamento médico a partir de conceitos da Análise do 
Comportamento e na terceira, apresenta-se uma cartilha educativa e interativa para crianças 
com dermatite atópica contendo ilustrações e textos breves sobre aspectos médicos, 
comportamentos e situações relacionadas à doença. Faz-se referência à Análise do 
Comportamento Aplicada como uma área promissora para produção de conhecimento no 
contexto da saúde, como o da Dermatologia 

Palavras-chave: tecnologia comportamental, dermatoses crônicas, saúde 

Coordenador: Márcia Cristina Caserta Gon 



 

V Congresso de Psicologia e Análise do Comportamento 

e  

VI Jornada de Análise do Comportamento – UEL: 

a Psicologia a serviço da sociedade 
 

07 a 09 de junho de 2018 
Centro de Eventos Aurora Shopping | Londrina – PR 

 

67 
 

Temática da Mesa-Redonda: Psicologia da Saúde 

 

A CRIANÇA COM DERMATOSE CRÔNICA: O QUE DIZEM AS MÃES SOBRE REAÇÃO AO 
DIAGNÓSTICO, APARECIMENTO E PIORA DOS SINTOMAS, ADESÃO AO TRATAMENTO E 
PRECONCEITO Márcia Cristina Caserta GOn (Departamento de Psicologia Geral e Análise do 
Comportamento, Universidade Estadual de Londirna, Londrina - PR, Brasil) Airton dos Santos 
Gon (Departamento de Clínica Médica, Universidade Estadual de Londrina, Londrina -PR, 
Brasil) Robson Zazula (Instituto Latino-Americano de Ciências da Vida e da Natureza, 
Universidade Federal da Integração Latino-Americana, UNILA, Foz do Iguaçu - PR, Brasil)  

Dermatose crônica pode ser definida como toda e qualquer doença cuja principal 
manifestação clínica seja na pele, de longa duração (pelo menos seis semanas), e para a qual 
não exista terapêutica curativa. Como exemplos citam-se a psoríase, o vitiligo, alopecia areata, 
dermatite atópica, entre outras. Quando se tratam de crianças com dermatose crônica, 
estudos destacam a importância de aprenderem gradativamente a se comportar de maneira 
autônoma e independente, especialmente em relação aos cuidados com a saúde. Fazem parte 
desta aprendizagem a aquisição e a manutenção de comportamentos de seguir regras e de 
autocontrole. Entretanto, é comum os pais tornarem-se superprotetores, dificultando a 
tomada de decisões firmes sobre a direção do tratamento além de estabelecerem uma relação 
de dependência com sua criança o que pode levá-la a apresentar uma redução do número de 
respostas de exploração e de interação social. Contudo, a criança deve ser tratada, em 
determinadas situações, como doente crônico, uma vez que necessita de cuidados especiais, 
como é, por exemplo, o caso daquela com dermatite atópica, psoríase, vitiligo ou outra 
doença crônica. Esta não é a questão crítica, mas sim a relação de dependência dos pais e a 
educação para gerenciar a doença nos limites que ela impõe ao paciente. Por essas razões, é 
importante conhecer, sob o ponto de vista dos pais, como eles enfrentam as necessidades 
impostas pela doença, bem como identificar possíveis variáveis que possam dificultar a adesão 
ao tratamento em seu relacionamento com a criança. Portanto, objetiva-se apresentar um 
levantamento e análise comportamental dos relatos de cuidadores de crianças com 
dermatose crônica. Foram entrevistadas 32 mães de crianças de 6 a 12 anos de idade com 
dermatose crônica que responderam a um roteiro de entrevista semiestruturado. Essas 
descreveram as crianças como ansiosas, isoladas socialmente, com queixas somáticas, 
irritabilidade e com dificuldades de adesão ao tratamento. Houve relato de sentimentos de 
culpa, desamparo e preocupações relacionadas à doença, e cansaço, por não conseguirem 
fazer com que a criança seguisse o tratamento. A análise comportamental dos relatos verbais, 
conduzida por meio da descrição de contingências e da formulação de hipóteses funcionais, 
permitiu identificar situações ou condições aversivas (reação ao diagnóstico, identificação de 
fatores responsáveis pelo aparecimento e/ou piora dos sintomas, adesão ao tratamento e 
preconceito), nas quais esses sentimentos foram relatados e suas consequências para as mães 
e as crianças. 
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Palavras-chave: doenças de pele crônicas, cuidadores, relatos 

WEBSITE PARA ORIENTAÇÃO DE PAIS NO MANEJO COMPORTAMENTAL DA DERMATITE 
ATÓPICA Melissa Maria Lury Sato (Centro de Psicologia e Análise do Comportamento, CEPAC, 
Londrina -PR, Brasil) Márcia Cristina Caserta Gon (Departamento de Psicologia Geral e Análise 
do Comportamento/Programa de Mestrado em Análise do Comportamento, Universidade 
Estadual de Londrina, Londrina -PR, Brasil) Bianca Matos Ferreira (Departamento de Design 
Gráfico, Universidade Estadual de Londrina, Londrina - PR, Brasil) Gabriele Manzano Silva 
(Departamento de Design Gráfico, Universidade Estadual de Londrina, Londrina - PR, Brasil) 
Natália Huang Azevedo Hypólito (Departamento de Design Gráfico, Universidade Estadual de 
Londrina, Londrina -PR, Brasil) Vanessa Tavares de Oliveira Barros (Departamento de Design 
Gráfico, Universidade Estadual de Londrina, Londrina -PR, Brasl)  

A dermatite atópica (DA) é uma doença crônica de pele que se manifesta em torno do primeiro 
ano de vida e alguns dos principais sintomas são o prurido e a pele seca. De acordo com a 
intensidade e desconforto provocados pelos sintomas diversas implicações para a criança e 
sua família podem ser obsrvadas. Entre essas estão a exposição a diversas situações de 
preconceito, devido à aparência inestética da pele em decorrência dos sintomas; desconforto 
físico e necessidade de estabelecer rotinas de tratamento que concorrem com outras 
atividades, inclusive as consideradas mais reforçadoras, como as de esporte e lazer. Os pais, 
enquanto responsáveis pelos cuidados da criança, também podem sofrer com a rotina de 
tratamento, sobretudo quando há resistência das crianças em realizá-lo. Por ser uma doença 
crônica, as consequências aversivas da rotina de tratamento podem apresentar-se de forma 
mais imediata que as reforçadoras. Caso a criança apresente comportamentos desobedientes, 
a adesão ao tratamento pode ser prejudicada. Uma das razões mais relevantes para esses 
problemas de comportamento é a falta de conhecimento sobre a doença e o tratamento pelos 
cuidadores e crianças. Observa-se ainda um aumento no número de pessoas que buscam 
informações sobre doenças, tratamentos e orientações sobre manejo comportamental na 
Internet, porém, essas podem estar desatualizadas, incompletas ou incorretas. Assim, 
verificou-se a necessidade de uma ferramenta para auxiliar os cuidadores a instruir seus filhos 
com DA durante a realização do tratamento, composta por orientações padronizadas e 
cientificamente fundamentadas. Os objetivos desse trabalho foram: (1) criar um website para 
auxiliar pais e cuidadores de crianças com DA a instruí-las durante a realização dos 
procedimentos de tratamento médico a partir de conceitos da Análise do Comportamento e 
(2) elaborar roteiros para avaliá-lo. A elaboração do website foi realizada por meio de 
infográfico,  em formato interativo e de fácil acesso, de modo a transmitir a informação não 
apenas escrita, mas também visual, promovendo o alcance de maior público. O website 
contém breves textos sobre a DA e orientações sobre como os cuidadores podem instruir as 
crianças nas situações de tratamento tendo por base os princípios da Análise do 
Comportamento, ilustrados por animações em formatogif e organizados em uma plataforma 
de edição e criação de websites. 

Palavras-chave: dermatite atópica, orientação de pais, website 
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CARTILHAS EDUCATIVAS PARA CRIANÇAS COM DERMATITE ATÓPICA Caroline Audibert 
Henrique (Departamento de Psicologia, Faculdade Pitágoras de Londrina, Londrina - PR, Brasil) 
Márcia Cristina Caserta Gon (Departamento de Psicologia e Análise do 
Comportamento/Mestrado em Análise do Comportamento, Universidade Estadual de 
Londrina, Londrina -PR, Brasil) Magaly Bruna Ramos (Departamento de Psicologia e Análise 
do Comportamento, Universidade Estadual de Londrina, Londrina - PR, Brasil) Vívian Nagami 
(Departamento de Psicologia e Análise do Comportamento, Universidade Estadual de 
Londrina, Londrina -PR, Brasil) Karoline Tiemi Nakahara (Departamento de Design Gráfico, 
Universidade Estadual de Londrina, Londrina - PR, Brasil)  

Dentre as dermatoses crônicas que podem se manifestar na infância encontra-se a dermatite 
atópica que é detectada em muitos casos antes mesmo da criança completar um ano de idade. 
Seus principais sintomas são irritação e inflamação da pele em toda a extensão do corpo que 
causam coceira e lesões avermelhadas. É uma doença hereditária e não contagiosa e na qual 
os fatores precipitantes como uso de produtos de limpeza, de roupas de tecidos sintéticos ou 
lã, o consumo de alguns alimentos e fatores emocionais e ambientais interferem na 
intensidade e na frequência da manifestação dos sintomas. Por se tratar de uma doença 
crônica não há cura definitiva e as recomendações para o controle dos sintomas envolvem, na 
maioria das vezes, o uso de medicamentos tópicos. Nesse contexto, a adesão ao tratamento 
é uma das principais dificuldades vivenciadas pelos cuidadores e pelos pacientes. Assim, o uso 
de materiais informativos impressos pode ser uma importante estratégia para enfrentar essa 
dificuldade à medida que oferece conceitos científicos sobre a doença em uma linguagem 
acessível e dados sobre os cuidados necessários e conteúdos psicoeducacionais que podem: 
a) aumentar probabilidade de emissão de comportamentos da criança de colaborar com o 
tratamento, b) desenvolver um repertório comportamental de enfrentamento das 
dificuldades decorrentes da doença pelos cuidadores e c) favorecer interação mais 
reforçadora e menos punitiva entre o cuidador e a criança. O objetivo desse trabalho é 
apresentar uma cartilha educativa e interativa para crianças com dermatite atópica contendo 
ilustrações e textos breves sobre aspectos médicos, comportamentos e situações relacionadas 
à doença. Essa foi confeccionada utilizando como estratégias ilustrações para colorir, questões 
simples e curtas a serem respondidas e um personagem principal; é dividida em cinco sessões: 
apresentação do personagem e narrador da cartilha, caracterização da doença, importância 
do tratamento, principais cuidados e mudanças na rotina e preconceito. As situações 
propostas foram elaboradas tendo por base dados da literatura da Dermatologia sobre a 
doença e da Análise do Comportamento, em especial, sobre operações motivacionais e 
reforçamento positivo. 

Palavras-chave: cartilhas educativas, dermatite atópica, análise do comportamento 
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Apoio Financeiro: Caroline Audibert Henrique, Magaly Bruna Ramos, Vívian Nagami 
receberam bolsa PROEX-UEL; Karoline Tiemi Nakahara recebeu bolsa Iniciação Científica - IC-
UEL. 
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TERAPIA DE EXPOSIÇÃO E PREVENÇÃO DE REPOSTAS: CARACTERIZAÇÃO E APLICAÇÕES 
USANDO A REALIDADE VIRTUAL Verônica Bender Haydu (Departamento de Psicologia Geral 
e Análise do Comportamento, Universidade Estadual de Londrina, Londrina - PR, Brasil) 
Marcos Roberto Garcia (Departamento de Psicologia, Pontifícia Universidade Católica do 
Paraná, Londrina - PR, Brasil) Marcela Roberta Jacyntho Zacarin (Programa de Pós-Graduação 
em Análise do Comportamento, Universidade Estadual de Londrina, Londrina - PR, Brasil) 
Bruna Zolim Camali (Programa de Pós-Graduação em Análise do Comportamento, 
Universidade Estadual de Londrina, Londrina, Brasil) – veronicahaydu@gmail.com 

A terapia de exposição e prevenção de resposta (EPR) foi utilizada, pela primeira vez, por volta 
da década de 1960 como uma forma alternativa das terapias convencionais. Os aplicadores 
da Terapia de EPR estavam insatisfeitos com os resultados obtidos pelas terapias tradicionais, 
como baixa adesão ao tratamento e pouca mudança do comportamento queixa tratado, 
principalmente, nos casos de Transtorno Obsessivo Compulsivo e Fobia. Atualmente a terapia 
de EPR continua sendo uma das técnicas mais estudadas no tratamento de transtornos como 
ansiedade e medo exagerado, tendo sido propostas as modalidades de exposição por meio de 
imaginação e de fala sobre o evento, de exposição a fotos com imagens das situações e objetos 
temidos, e a exposição in vivo. No entanto, verifica-se que algumas críticas são apresentadas 
a essas modalidades de aplicação da EPR, por oferecem, ao terapeuta, controle restrito das 
condições ambientais presentes na situação terapêutica. A realidade virtual (RV), um recurso 
tecnológico que, a partir da simulação de contextos semelhantes a situações reais, vem sendo 
cada vez mais utilizada para EPR por ampliar as possibilidades de controle por parte do 
terapeuta e por contribuir para uma maior adesão a tratamento, principalmente dos clientes 
jovens. O presente simpósio tem como objetivo apresentar a caracterização da EPR do ponto 
de vista analítico-comportamental e apresentar dois estudos, que usaram a realidade virtual 
como ferramenta de exposição para ansiedade social e para medo de falar em público. Os 
estudos desenvolvidos envolveram procedimento de controle de linha de base múltipla na 
avaliação de procedimentos terapêuticos, aos quais foram submetidos participantes com 
medo de falar em público (primeiro estudo) e ansiedade social (segundo estudo). Serão feitas 
discussões sobre a utilidade do recurso de realidade para a terapia de exposição e dos efeitos 
terapêuticos obtidos a partir desse tipo de intervenção. 

Palavras-chave: Terapia de exposição e prevenção de resposta, Transtornos de ansidade, 
Realidade virtual 

Coordenador: Verônica Bender Haydu 

Temática da Mesa-Redonda: Psicologia Clínica 

 

TERAPIA DE EXPOSIÇÃO: ASPECTOS HISTÓRICOS E CONCEITUAÇÃO Marcos Roberto Garcia 
(Pontifícia Universidade Católica do Paraná, Londrina - PR, Brasil)   
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A terapia de exposição, apesar de ter sido implementada na década de 1960, remonta à 
década de 1940. Um médico chamado Joseph Wolpe, influenciado pelos experimentos de 
pensadores como Pavlov, Hull e Reyna, desenvolveu uma técnica denominada 
“dessensibilização sistemática”. Tal técnica tinha o objetivo de, gradativamente, expor o 
paciente a situações consideradas eliciadoras de respostas de ansiedade. A Terapia de 
Exposição traz em sua conceituação a mesma ideia. Nessa terapia, o indivíduo pode ser 
exposto em três tipos de condições: (a) in vivo, momento em que o indivíduo é exposto a 
situações ou lugares específicos e reis, (b) por meio de a imaginação, assim como ocorria da 
dessensibilização de Wolpe, em que o indivíduo é instruído a imaginar situações que eliciam 
respostas de medo e ansiedade, ou (c) é exposto a fotos, vídeos ou simulações por meio de 
realidade virtual desse tipo de situação. Normalmente, atrela-se a terapia de exposição à 
prevenção de resposta e a terapia passa a ser denominada Terapia de Exposição e Prevenção 
de Resposta (EPR). A prevenção de resposta é uma técnica em que é feito o bloqueio de uma 
resposta provável num determinado ambiente, evitando assim a cadeia comportamental 
instalada de uma determinada patologia, como no caso do transtorno obsessivo compulsivo. 
A exposição pode ser encontrada em formas derivadas nas terapias consideradas de última 
geração, como no caso da Terapia de Aceitação e Compromisso, e até mesmo na Psicoterapia 
Analítico Funcional. A tentativa dessas terapias é de compreender e promover o 
comportamento de enfrentamento de eventos comportamentais considerados aversivos para 
o indivíduo, por exemplo, o medo, que ocorrem dentro da sessão com o terapeuta, sem que 
uma possibilidade de controle dos eventos comportamentais ocorra. Conclui-se que a 
exposição parece ser uma ferramenta poderosa para a transformação do comportamento, e 
que, a cada década, ela é apresentada de uma forma diferente, ora como uma técnica 
específica, ora como uma condição dentro de um processo psicoterápico. O desafio aqui 
trazido pelas pesquisas de realidade virtual é se as terapias da primeira, segunda ou terceira 
onda podem se beneficiar da exposição que a tecnologia vem viabilizando. 

Palavras-chave: Terapia de Exposição, Transtornos de ansiedade, Terapias comportamentais 

 

TERAPIA DE EXPOSIÇÃO POR REALIDADE VIRTUAL EM CASOS DE MEDO DE FALAR EM 
PÚBLICO Marcela Roberta Jacyntho Zacarin (Programa de Pós-Graduação em Análise do 
Comportamento, Universidade Estadual de Londrina, Londrina - PR, Brasil) Verônica Bender 
Haydu (Departamento de Psicologia Geral e Análise do Comportamento, Universidade 
Estadual de Londrina, Londrina - PR, Brasil)  

O medo de falar em público é um dos principais medos em universitários, podendo interferir 
no desempenho desses estudantes e prejudicá-los no decorrer da graduação. Atualmente, 
existem diferentes tipos de tratamentos para medo de falar em público, sendo um deles a 
exposição por meio da realidade virtual, a qual simula ambientes próximos aos de sala de aula, 
proporcionado exposições graduais e sucessivas em locais controlados e que garantem o 
anonimato do cliente. Considerando a quantidade de atividades que envolvem avaliação e 
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apresentações orais nas mais diversas profissões, bem como a importância de se desenvolver 
e estudar a tecnologia de realidade virtual com finalidades terapêuticas no cenário brasileiro, 
o objetivo deste estudo foi investigar os efeitos de um procedimento de intervenção 
comportamental com exposição à RV para ansiedade de falar público; e avaliar o senso de 
presença e o cybersickness gerados por um simulador desenvolvido no Brasil, para assim 
também conduzir uma avaliação do aparato tecnológico. Participaram do estudo seis 
estudantes universitárioss. Foi utilizado o simulador Virtua.Therapy com um Oculus Rift®, um 
aparelho para medir a resposta galvânica da pele, a escala Self-Statements during Public 
Speaking Scale, um questionário para avaliar o senso de presença e um para avaliar o 
cyberscikness. O procedimento envolveu as seguintes sessões: entrevista inicial e medidas de 
linha de base (3-5 sessões), intervenção (6 sessões), encerramento (1 sessão), 
acompanhamento de 1 e 3 meses. Em geral, houve um aumento nos escores da Self-
Statements during Public Speaking Scale, o que indica melhor autoavaliação do desempenho 
de falar em público na sessão de encerramento em comparação com os escores da linha de 
base, além de se notar estabilidade nas sessões de acompanhamento. A partir da análise da 
frequência de comportamentos de pausa e repetições de conteúdo, observou-se melhora na 
qualidade dos discursos. Verificou-se que o simulador gerou senso de presença e que o 
cybersickness não interferiu no processo. A partir dos resultados e do relato das participantes, 
concluiu-se que a intervenção contribuiu para a redução da ansiedade de falar em público e 
que o Virtua.Therapy é um simulador eficiente de exposição para ser utilizado na terapia 
comportamental. 

Palavras-chave: Medo de falar em público, Realidade virtual, Terapia de exposição 

Apoio Financeiro: Marcela Roberta Jacyntho Zacarin recebeu bolsa de mestrado da agência 
de fomento Capes. Verônica Bender Haydu foi bolsista produtividade em pesquisa da 
Fundação Araucária. 

 

TERAPIA DE EXPOSIÇÃO POR MEIO DE REALIDADE VIRTUAL PARA INTERVENÇÃO EM 
ANSIEDADE SOCIAL Verônica Bender Haydu (Departamento de Psicologia Geral e Análise do 
Comportamento, Universidade Estadual de Londrina, Londrina - PR, Brasil) Bruna Zolim Canali 
(Programa de Pós-Graduação em Análise do Comportamento, Universidade Estadual de 
Londrina, Londrina - PR, Brasil)  

A realidade virtual pode ser considerada um recurso terapêutico útil para a terapia de 
exposição, visto que permite ao terapeuta ter maior controle das variáveis da exposição. 
Assim, este estudo teve como objetivo avaliar os efeitos de um procedimento terapêtico com 
exposição à realidade virtual na intervenção em ansiedade social e avaliar a capacidade de um 
simulador de realidade virtual brasileiro de evocar respostas de ansiedade e senso de 
presença. Avaliou-se, também, o grau de cybersickness produzido pela exposição à RV. 
Participaram do estudo seis voluntário com ansiedade social. O equipamento usado foi 
simulador Virtua.Therapy com um Oculus Rift® (com um arranjo que possibilitava interações 
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sociais contextualizadas em um cenpario de uma praça de alimentação de um shopping 
center), um aparelho para medir a resposta galvânica da pele; e os seguintes instrumentos: os 
testes SPIN, BAI e BDI, um questionário para avaliar o senso de presença e um para avaliar o 
cyberscikness. O procedimento consistiu em aplicação inicial dos testes SPIN, BAI e BDI 
(aplicados também após a intervenção), oito sessões de intervenção com exposição à 
realidade virtual e registro simultâneo da resposta galvânica da pele, aplicação de 
questionários para avaliação de senso de presença e do cybersickness. Além disso, os 
participantes registraram em folhas de papel, os comportamentos (antecedente, reposta e 
consequências) emitidos no dia a dia em que interações sociais eram requeridas. Por fim, foi 
realizada uma sessão de encerramento e duas sessões de follow-up (um e três meses após o 
fim da intervenção). Os resultados permitiram observar que cinco dos seis participantes 
apresentaram redução dos escores nos testes SPIN, BAI e BDI, que avaliam ansiedade e 
depressão, e que os seis participantes apresentaram mudanças comportamentais no que se 
refere ao enfrentamento de situações temidas tanto na realidade virtual quanto no dia a dia. 
Os resultados permitem afirmar que o procedimento foi efetivo na melhora dos participantes 
quanto ao aspeto da ansiedade apresentada inicialmente. Além disso, o simulador 
Virtua.Therapy foi capaz de provocar senso de presença e o nível de cybersickness 
possivelmente interferiu apenas nos resultados de um dos participantes. 

Palavras-chave: Ansiedade social, Terapia de exposição, Simulador de realidade virtual 

Apoio Financeiro: Verônica Bender Haydu foi bolsista produtividade em pesquisa da Fundação 
Araucária. 
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INTERVENÇÕES EM GRUPO NA ANÁLISE DO COMPORTAMENTO Renata Grossi 
(Departamento de Psicologia Geral e Análise do Comportamento, Universidade Estadual de 

Londrina, Londrina - PR, Brasil) Raissa Roberti Benevides (Grupo D20 – Desenvolvimento em 
Habilidade Social, São Paulo - SP, Brasil) Deivid Regis dos Santos (Attento - bem estar e 
desenvolvimento humano, Londrina - PR, Brasil) Roberta Seles da Costa (Departamento de 
Educação, Universidade Estadual de Ponta Grossa, Ponta Grossa - PR, Brasil – 
regrossi@hotmail.com 

Intervenções em grupo favorecem a aprendizagem de vários comportamentos e a 
generalização para diferentes contextos. A literatura aponta vantagens neste tipo de 
modalidade de atendimento e sugere que no grupo o reforçamento tem maior probabilidade 
de ser imediato e diversificado. Além disso, cada participante pode oferecer modelo 
comportamental para outros, além de haver modelagem mútua de comportamentos-alvos. 
Diante disso, a presente mesa propõe discutir diferentes propostas de intervenções em grupo. 
A primeira apresentação tem como objetivo relatar os resultados da intervenção gamificada 
para o treinamento e desenvolvimento de habilidades em grupos terapêuticos infantis e 
juvenis, na qual a principal ferramenta  foi o RPG (Role Playing Game). A segunda apresentação 
descreve uma intervenção em grupo destinada a pessoas diagnosticadas com Transtorno 
Bipolar e que estavam em crise. Por fim, a terceira apresentação relata a intervenção de dois 
grupos voltados para os estudantes universitários. A partir dos trabalhos realizados observou-
se a eficácia dessa modalidade de atendimento para diferentes públicos, tendo a Análise do 
Comportamento como referência para as adaptações necessárias às especificidades de cada 
demanda. 

Palavras-chave: habilidades sociais, transtorno bipolar, ansiedade 

Coordenador: Renata Grossi 

Temática da Mesa-Redonda: Psicologia Clínica 

 

INTERVENÇÃO GAMIFICADA EM GRUPO TERAPÊUTICO INFANTIL E JUVENIL: ROLE PLAYING 

GAME (RPG) Raissa Roberti Benevides (Grupo D20 – Desenvolvimento em Habilidade Social, 

São Paulo - SP, Brasil) Germano Henning (Grupo D20 – Desenvolvimento em Habilidade Social, 

São Paulo - SP, Brasil) Marcus Túlio Pereira de Andrade (Grupo D20 – Desenvolvimento em 

Habilidade Social, São Paulo - SP, Brasil) Priscila Kawaguchi (Grupo D20 – Desenvolvimento 
em Habilidade Social, São Paulo - SP, Brasil)  

As habilidades sociais podem ser definidas como comportamentos aprendidos e socialmente 
competentes que permitem ao indivíduo interagir efetivamente com outros e evitar ou fugir 
de comportamentos não aceitáveis que resultem em interações negativas. A aprendizagem 
desses comportamentos permite ao indivíduo melhor desempenho em diversas tarefas, uma 
vez que são comportamentos que quando aprendidos possibilitam o contato do indivíduo com 
outros ambientes de aprendizagem. Isso acontece em virtude das habilidades sociais 
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facilitarem a iniciação e manutenção de relacionamentos sociais, contribuírem para a 
aceitação por colegas e resultarem em ajustamento ambiental satisfatório. Diante da 
importância do desenvolvimento de habilidades sociais, novas demandas têm aparecido na 
clínica. Nesse sentido, a gamificação vêm surgindo como uma nova opção para tornar 
ambientes e tarefas mais agradáveis e proporcionar maior adesão dos clientes. Diante disso, 
o presente trabalho tem como objetivo apresentar resultados da intervenção gamificada para 
o treinamento e desenvolvimento de habilidades em grupos terapêuticos infantis e juvenis, 
na qual a principal ferramenta  foi o RPG (Role Playing Game). Durante as sessões quinzenais 
do grupo, os terapeutas funcionaram como narradores criando condições para a emissão de 
comportamentos-alvo e consequenciando os comportamentos das crianças, além disso, a 
partir da visão analítica comportamental de conceitos da gamificação, eram realizadas 
atividades que aumentassem a motivação do cliente acerca das intervenções propostas pelos 
terapeutas. Participaram do grupo crianças e adolescente com déficits em algumas classes de 
habilidades sociais, os clientes apresentavam interesse em interagir socialmente, porém 
relatavam dificuldades de inclusão em grupos sociais. Muito deles aumentaram a frequência 
do jogar vídeo game e não tinha interesse nos processos terapêuticos tradicionais. A partir da 
participação no grupo, percebeu-se mudanças no sentido da melhora em cada um dos 
clientes, tanto na interação dentro do grupo, como na generalização de comportamentos para 
outros ambientes. Os resultados obtidos demonstram que utilizando a gamificação, é possível 
aumentar a probabilidade de emissão de novas respostas, aumentando então a variação 
comportamental dos clientes, tornando o contexto clínico menos aversivo e mais motivacional 
para os clientes. Em relação aos comportamentos-alvo, verificou melhora de qualidade nas 
rotinas diárias, no desempenho escolar e no repertório de habilidades sociais. Como efeito 
paralelo, os pais demonstraram maior interesse pela fantasia lúdica dos filhos, participando 
mais das intervenções. Além disso, outros repertórios puderam ser treinados com os clientes, 
como organização, lições de casa e higiene pessoal. 

Palavras-chave: intervenção em grupo, terapia infantil, gamificação 

 

INTERVENÇÃO EM GRUPO PARA PESSOAS DIAGNOSTICADAS COM TRANSTORNO BIPOLAR 
Deivid Regis dos Santos (Attento - bem estar e desenvolvimento humano, Londrina - PR, Brasil) 

O Transtorno Bipolar (TB) é caracterizado por oscilações de humor. Alguns estudos têm 
demonstrado os efeitos de intervenções psicológicas sobre os sintomas do TB, adesão ao 
tratamento e qualidade de vida. No entanto, os participantes desses estudos estavam em 
estado de eutimia. Sendo assim, esta apresentação tem o objetivo de relatar uma intervenção 
em grupo para pessoas com TB em crise e discutir quais as dificuldades e particularidades 
foram encontradas na intervenção. No grupo foram realizadas intervenções psicoeducativas, 

análise de contingência e instruções verbais de como alterar o ambiente. Clientes: R. – Mulher, 
30 anos, teve as primeiras crises depressivas aos 17 anos. No período do atendimento estava 
em estado de Depressão. Os principais comportamentos-problema apresentados foram: 
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insônia, sentimento intenso de tristeza e ansiedade; L. – Mulher, trinta e nove anos, 
apresentou os primeiros sintomas aos 22 anos. No período do atendimento estava em estado 
de Mania. Os principais comportamentos-problema apresentados foram: fala excessiva, 
agitação, recusa do diagnóstico, percepção distorcida do ambiente, impulsividade e baixo 

julgamento social; M. – Homem, 25 anos, apresentou os primeiros sintomas aos quinze anos. 
No período do atendimento estava em estado Misto. Os principais comportamentos-
problema identificados foram: sentimentos de desesperança, isolamento social, 
comportamentos de risco, consumo de álcool e outras drogas, medo excessivo e perda de 
interesse em atividades. R. desistiu do atendimento em grupo e optou por continuar em 
acompanhamento individual. L. compareceu em todas as sessões, passou a aceitar seu 
diagnóstico, ficar mais atenta aos seus comportamentos inadequados, analisar o ambiente de 
modo que correspondesse com a realidade e houve redução da agitação. M. faltou a duas 
sessões, se mostrou mais motivado e esperançoso, disposto a se sociabilizar e passou a 
procurar emprego. A intervenção apresentou resultados positivos. No entanto, os clientes 
apresentaram dificuldade para ouvir o relato dos outros e se mostrarem empáticos. Essas 
dificuldades também podem ser encontradas em grupos com diferentes populações, mas 
percebe-se que nesse grupo elas ocorreram em maior frequência. É possível que essa 
população obtenha mais benefícios em intervenção de grupo de longa duração em que seria 
possível desenvolver habilidades sociais, além da psicoeducação. Conclui-se que pessoas em 
crise podem se beneficiar de intervenções em grupos. No entanto, recomenda-se que 
pesquisadores da área procurem investigar essa problemática de modo mais detalhado 
utilizando instrumentos de medidas fidedignos, critérios de inclusão e exclusão bem 
estabelecidos e com rigor metodológico. 

Palavras-chave: transtorno bipolar, crise depressiva, crise maníaca 

 

INTERVENÇÃO PSICOLÓGICA EM GRUPO PARA UNIVERSITÁRIOS Roberta Seles da Costa 
(Departamento de Educação, Universidade Estadual de Ponta Grossa, Ponta Grossa - PR, 
Brasil) 

A demanda de ordem psicológica tem sido evidenciada pelo aumento nos casos de depressão 
e ansiedade, bem como de suicídio. Estima-se que em 2030 a depressão seja considerada a 
principal doença responsável pela perda de anos de vida saudável. No  Brasil 11,5 milhões de 
pessoas sofrem com a doença, ao passo que 18,6 milhões relatam ansiedade. O suicídio foi a 
segunda maior causa de morte entre jovens de 15 a 29 anos no ano de 2015. No contexto 
universitário também é possível notar o adoecimento psicológico. A partir de um 
levantamento realizado no segundo semestre de 2016, verificou-se que na Universidade 
Estadual de Ponta Grossa, o principal motivo para que os acadêmicos buscassem atendimento 
psicológico no Ambulatório de Saúde dizia respeito à ansiedade. Considerando tal panorama, 
organizou-se em parceria com Coordenadoria de Assistência e Orientação Estudantil (CAOE) 
dois grupos voltados para os estudantes da universidade. Uma das intervenções ocorreu em 
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2016 e envolveu especificamente estudantes que apresentavam queixas vinculadas à 
ansiedade. O grupo foi conduzido pela psicóloga do Ambulatório de Saúde e pela assistente 
social do CAOE. Foram realizados 8 encontros de aproximadamente 90 minutos cada. Em cada 
uma das sessões, os participantes eram convidados a realizar dinâmicas de 
autoconhecimento, compartilhar situações cotidianas e estratégias adotadas para superá-las, 
bem como práticas de atenção plena.  O segundo grupo realizado foi delineado no formato 
aberto, de modo que novos integrantes poderiam ser incluídos em qualquer momento. 
Diferente do primeiro, não era heterogêneo quanto à demanda e o número de participantes 
era variável. As dinâmicas novamente remetiam ao autoconhecimento, definição de valores e 
objetivos de vida, estratégias de enfrentamento e resolução de problemas. No decorrer de 
cada sessão aplicava-se um exercício de atenção plena, considerando-se especialmente a 
presença da queixa de ansiedade apresentada pela maioria dos integrantes do grupo. A partir 
do desenvolvimento das intervenções, observou-se a relevância de espaços de escuta 
voltados para o público universitário, bem como a necessidade de propostas que trabalhem 
com a prevenção e a mudança da cultura institucional, tendo em vista que essa representa 
uma contingência marcada por controle aversivo, resultando em adoecimento dos indivíduos 
envolvidos. Nesse sentido, cabe ao profissional da Psicologia, enquanto atuante em espaços 
institucionais, propostas que extrapolem o ambiente clínico e proporcionem acolhimento e 
saúde de uma forma mais ampla. 

Palavras-chave: ansiedade, intervenção em grupo, universitários 
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PERSEGUINDO UM MODELO EXPERIMENTAL PARA TRANSTORNOS DE PERSONALIDADE 
Roberto Alves Banaco (Programa e Mestrado Profissional em Análise do Comportamento 

Aplicada, Paradigma – Centro de Ciências e Tecnologia do Comportamento, São Paulo-SP, 
Brasil) Carlos Eduardo Costa (Departamento de Psicologia Geral e Análise do 
Comportamento/CCB/Laboratório de Análise Experimental do Comportamento 
Humano/Programa de Mestrado em Análise do Comportamento, Universidade Estadual de 
Londrina, Londrina-PR, Brasil) Márcia Cristina Caserta Gon (Departamento de Psicologia Geral 
e Análise do Comportamento/CCB/Programa de Mestrado em Análise do Comportamento, 
Universidade Estadual de Londrina, Londrina-PR, Brasil) Denis Roberto Zamignani (Programa 

e Mestrado Profissional em Análise do Comportamento Aplicada, Paradigma – Centro de 
Ciências e Tecnologia do Comportamento, São Paulo -SP, Brasil – roberto@paradigmaac.org 

Os transtornos de personalidade têm sido identificados cada vez mais frequentemente nas 
práticas da psicoterapia clínica e da psiquiatria. A prevalência indicada no DSM-V de todos os 
transtornos de personalidade somados indica que eles atingem 22% da população. Isso indica 
a importância que esse tipo de patologia do comportamento tem adquirido nos dias de hoje. 
A Análise do Comportamento tem-se valido do estudo das psicopatologias por meio de 
modelos experimentais para identificar quais as contingências (filogenéticas, ontogenéticas e 
culturais) que podem produzir a seleção nos três níveis para a ocorrência dos fenômenos a 
eles ligados. Esta mesa redonda pretende dar continuidade à formulação de um modelo 
experimental dos transtornos de personalidade que leve em consideração os diversos 
aspectos que configuram mais comumente esses fenômenos, a saber: a) os comportamentos 
são pervasivos, ou seja, eles se mantêm constantes, ainda que a contingência mude. Pareceu-

nos que uma forma de abordar este aspecto possa ser o conceito de “Momentum 

Comportamental” e o estudo das variáveis que produzem esse fenômeno. Este aspecto será 
discutido nesta mesa pelo Prof. Dr. Carlos Eduardo Costa; b) características de apego ou 
desapego extremados, ao outro , aparentemente rastreados até bem cedo na vida das pessoas 
identificadas com os transtornos de personalidade. Estudar, portanto, os modelos de apego 
pareceram apropriados, e este aspecto será trazido pela Profa. Dra. Marcia Cristina Caserta 
Gon; c) comportamentos paranoides, que incluem ou têm origem em comportamentos 
incentivados pela cultura atual, entre eles, o de competir e controlar, aspecto que será 
debatido pelo Prof. Dr. Roberto Alves Banaco, do Paradigma, que também coordenará a mesa. 
Nessa apresentação serão incluídas partes de análises já elaboradas pelo autor em parceria 
com Prof. Dr. Denis Roberto Zamignani a respeito de criação de filhos e o que a literatura atual 

aponta como “resiliência psicológica”, o quarto déficit comportamental observado nos 
repertórios das pessoas indicadas pelo diagnóstico psiquiátrico. 

Palavras-chave: modelos experimentais, transtornos de personalidade, patologia do 
comportamento 

Coordenador: Roberto Alves Banaco 

Temática da Mesa-Redonda: Análise Experimental do Comportamento 
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MODELOS ANIMAIS DE APEGO Márcia Cristina Caserta Gon (Departamento de Psicologia 
Geral e Análise do Comportamento/CCB/Programa de Mestrado em Análise do 
Comportamento, Universidade Estadual de Londrina, Londrina-PR, Brasil) Roberto Alves 
Banaco (Programa e Mestrado Profissional em Análise do Comportamento Aplicada, 

Paradigma – Centro de Ciências e Tecnologia do Comportamento, São Paulo -SP, Brasil) 

Apego pode ser considerado como um fenômeno comportamental que se caracteriza por 
interações entre dois ou mais indivíduos e que envolve, no início da vida, um repertório de 
comportamentos complexos do infante com função de manter a proximidade da mãe. Além 
disso, a mãe deverá reforçar positivamente esses comportamentos, aumentando a 
probabilidade de serem apresentados em situações semelhantes no futuro, promovendo 
segurança, bem estar e confiança. Com a maturação e o fim do período sensível de 
aprendizado do apego do bebê ao cuidador, a interação complexa de estruturas neurais, 
hormônios e comportamento social coordena a eventual transição do indivíduo em 
desenvolvimento para a vida mais independente dos cuidados maternais. Estudos de várias 
espécies de animais permitem identificar princípios gerais e mecanismos comportamentais e 
neurofisiológicos do apego que, em muitos casos, podem ser aplicados a humanos. Pesquisas 
realizadas com animais não humanos indicam que aumento da aprendizagem de aproximação 
da mãe e de supressão da aprendizagem de sua evitação são processos importantes 
envolvidos no desenvolvimento inicial do apego ao cuidador. Dados de estudos experimentais 
com ratos mostram que os filhotes se mantêm próximos e dependentes dos cuidados de uma 
mãe considerada abusiva em uma interação dolorosa para eles. Contudo, apegar-se a um 
cuidador abusivo ou negligente pode ter vantagens de curto prazo como ter acesso aos 
cuidados neonatais (e.g., reforçadores primários) mas desvantagens a longo prazo como o 
comprometimento emocional (e.g., regulação de respostas emocionais a estímulos 
incondicionais e condicionais). Serão apresentados alguns estudos sobre apego em roedores 
por meio de manipulação experimental de respostas incondicionais e condicionais e que 
demonstram possíveis interações de estados iniciais do organismo e processos ontogenéticos 
de determinação do comportamento de apegar-se. Esses estudos podem produzir 
informações relevantes que contribuam para o entendimento da etiologia de transtornos 
psiquiátricos. 

Palavras-chave: apego, modelos animais, transtornos psiquiátricos 

 

RESISTÊNCIA DO COMPORTAMENTO À MUDANÇA Carlos Eduardo Costa (Departamento de 
Psicologia Geral e Análise do Comportamento/Laboratório de Análise Experimental do 
Comportamento Humano/Programa de Mestrado em Análise do Comportamento, 
Universidade Estadual de Londrina, Londrina - PR, Brasil)   

O objetivo é apresentar pesquisas que nos ajudam a entender a persistência comportamental 
ou a resistência do comportamento à mudança. Estudar este tema é importante na medida 
em que contribui para a previsão da resistência do comportamento à mudança (prognóstico) 
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e implementação de intervenções que tenham o objetivo de aumentar ou diminuir a 
persistência de uma classe de comportamentos. Em primeiro lugar, pesquisas experimentais 
têm apontado que o comportamento que persiste, a despeito das mudanças ambientais, é 
função de variáveis como: taxa de reforço, magnitude e atraso do reforço. Essas pesquisas 
têm sugerido que quanto maior a taxa e a magnitude ou quanto menor o atraso do reforço, 
maior a resistência do comportamento à mudança. Uma teoria que estuda a resistência do 
comportamento à mudança é a Teoria do Momentum Comportamental (TMC), na qual o 
paradigma geral para o estudo é: expor um sujeito a um programa de reforço múltiplo em que 
dois ou mais programas de reforço (componentes) se alternam e são relativamente 
independentes (linha de base, LB). Após a estabilidade na taxa de respostas, alguma condição 
ambiental é alterada (teste) e a persistência ou resistência à mudança é avaliada. Essa 
avaliação envolve o cálculo da proporção de mudança que consiste em dividir a taxa de 
respostas de cada componente das fases teste pela taxa de respostas de cada componente 
das LBs. Pesquisas sobre história comportamental têm sugerido que a maior ou menor 
persistência também dependem da relação entre as contingências que vigoraram na história 
e as contingências presentes. Além disso, mas não menos importante, há as pesquisas que 

sugerem que o comportamento instruído gera “insensibilidade” comportamental. Estes 
três temas de pesquisa (Momentum e História comportamental e Comportamento Governado 
por Regras) nos ajudam a entender a manutenção do padrão comportamental apesar das 
mudanças ambientais. 

Palavras-chave: momentum comportamental, história comportamental, insensibilidade 
comportamental 

Apoio Financeiro: Carlos Eduardo Costa é bolsista Produtividade em Pesquisa CNPq (PQ2, 
Processo: 311170/2016-1). 

 

RESILIÊNCIA NA CULTURA PÓS-MODERNA E A DISSEMINAÇÃO DOS TRANSTORNOS DE 
PERSONALIDADE Roberto Alves Banaco (Programa e Mestrado Profissional em Análise do 

Comportamento Aplicada, Paradigma – Centro de Ciências e Tecnologia do Comportamento, 
São Paulo - SP, Brasil) Denis Roberto Zamignani (Programa e Mestrado Profissional em Análise 

do Comportamento Aplicada, Paradigma – Centro de Ciências e Tecnologia do 
Comportamento, São Paulo - SP, Brasil)   

As famílias são instadas pela sociedade para proporcionarem às crianças acesso a vários 
reforçadores naturais, por meio dos quais se dá a construção de repertórios sociais básicos - 
habilidades básicas que permitiriam a solução de problemas da vida cotidiana de maneira 

autônoma e competente.  O conjunto desses repertórios permite o desenvolvimento da “

resiliência”, que tem como fundamento 3 aspectos da história da criança: aspectos 
ambientais (boas experiências escolares, parentalização competente, bom relacionamento 
com pelo menos um dos pais ou figuras parentais, suporte social: boa rede de 
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relacionamentos); desenvolvimento do “Self” (Autonomia e Autocontrole, Senso de 
eficácia, Sentimento de ser aceito pelo grupo, Consciência interpessoal, Empatia e Senso de 
humor) e por fim os de Habilidades Sociais e profissionais (Inteligência, Resolução de 
problemas, Estilos superiores de enfrentamento e Planejamento). Competindo no sentido 

adverso, temos visto a constituição de casais e famílias embasadas em competição interna – 

especialmente entre a díade parental – que podem não só atrasar como impedir a criação de 
comportamentos descritos para a construção de repertórios resilientes nas crianças. Não à 
toa, o período de vida em que os transtornos de personalidade são diagnosticados é a 

adolescência. O período de adolescência tem sido estendido – pela alta competitividade e 
ultra especialização no mercado de trabalho, o que cria profissionais que atingem 
gradativamente mais tarde sua independência financeira. Esta condição social, aliada a 
valores familiares que priorizam a ostentação de poderes econômicos e de consumo, 
supervaloriza aspectos voltados a experiências de intercâmbio ou de especializações 
profissionais, sem prover oportunidade para que o jovem se comporte para produzir seus 
próprios reforçadores, gerando um repertório desajustado e com características opostas à 
resiliência comportamental. A parentalização guiada e modulada pelos valores sociais atuais 
de proteger (poupar os filhos de qualquer tipo de sofrimento ou frustração), competir (com 
outras famílias e outros indivíduos, incluídos aqui o próprio cônjuge sobre a educação dos 
filhos) e controlar (para que se possa vencer, não basta ser competente, é preciso também 
conhecer as habilidades e artimanhas dos competidores) falha no desenvolvimento de 
cidadãos competentes para a vida. Essa é uma possível explicação para a existência, na 
atualidade, de um grupo muito grande de pessoas (22% da população) que apresentam os 
chamados transtornos de personalidade, cujos repertórios são caracterizados por isolamento 
social extremado, fraca habilidade de solução de problemas e apego extremado   ou 
insuficiente a outros indivíduos. 

Palavras-chave: transtornos de personalidade, resiliência, análise de cultura 
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ANÁLISE DO COMPORTAMENTO: NEUTRALIDADE CIENTÍFICA OU COMPROMISSO SOCIAL? 
Carolina Laurenti (Departamento de Psicologia da UEM, Laboratório de Filosofia e 
Metodologia da Psicologia, Programa de Pós-Graduação em Análise do Comportamento da 
UEL, Universidade Estadual de Maringá e Universidade Estadual de Londrina, Maringá-PR, 
Londrina-PR, Brasil) Fábio de Souza (Departamento de Psicologia Geral e Análise do 
Comportamento, Centro de Ciências Biológicas, Programa de Pós-Graduação em Análise do 
Comportamento, Universidade Estadual de Londrina, Londrina-PR, Brasil) Cassiana Stersa 
Versoza-Carvalhal (Faculdade Ciências, Programa de Pós-graduação em Psicologia do 
Desenvolvimento e da Aprendizagem, Universidade Estadual Paulista - Júlio de Mesquita Filho 
- Campus Bauru, Bauru-SP, Brasil) Mariana Batista (Departamento de Psicologia Geral e 
Análise do Comportamento, Centro de Ciências Biológicas, Programa de Pós-Graduação em 
Análise do Comportamento, Universidade Estadual de Londrina, Londrina-PR, Brasil)  – 
laurenticarol@gmail.com 

No pensamento científico moderno, o conceito de objetividade é esclarecido com base na 
neutralidade: o conhecimento científico é objetivo, pois não seria comprometido com 
qualquer perspectiva valorativa particular. A identidade entre objetividade e neutralidade 
obscureceu determinantes econômicos, ideológicos e políticos da produção de 
conhecimento, contribuindo para que os cientistas se preocupassem tão somente com 
aspectos operacionais, sem se voltar para as implicações sociais do fazer científico. Essa noção 
de objetividade científica tem sido criticada dado o liame entre ciência, economia, governo e 
mercado, que não tem promovido uma distribuição equitativa dos produtos da ciência, 
acirrando o abismo socioeconômico entre as pessoas, além do fato de ter subscrito práticas 
culturais que ameaçaram o futuro da humanidade. Sem abandonar o ideal de objetividade, a 
ciência tem buscado redefinir o conceito: objetividade é o processo de identificar os valores 
que participam da produção de conhecimento científico. Não, há, portanto, inconsistência 
entre fato e valor, porque os fatos científicos estão "carregados" de valores. Há de se divisar 
os valores que estão orientando as práticas dos cientistas e aquilatar se são consistentes com 
a igualdade e a justiça social. Os trabalhos desta proposta de mesa-redonda alinham-se com 
essa nova acepção de objetividade científica, e pretendem ampliar a discussão destacando as 
contribuições da Análise do Comportamento, notadamente de sua teoria ética, para pensar a 
responsabilidade social da ciência. O primeiro trabalho mostra que o sistema de valores 
(reforçadores) das agências de controle tende a beneficiar apenas uma parcela dos 
integrantes dessas agências (os controladores). Assim, aqueles que pretendem trabalhar para 
agências controladoras, em particular, para o governo, precisam atentar para esses sistemas 
de reforçamento, pois, presumivelmente, os comportamentos de analistas do 
comportamento serão valorados (reforçados e punidos) de acordo com o que é considerado 
"bom" para a própria manutenção da agência, e não necessariamente para o bem de todos. 
O segundo trabalho estabelece uma interface entre Análise do Comportamento e Direito, 
destacando possíveis (in)consistências entre o sistema ético skinneriano e distintas teorias do 
Direito a respeito da garantia do conteúdo essencial dos direitos fundamentais. Argumenta, 
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ainda, que essa reflexão teórica tem consequências práticas, em especial, quando se trata do 
planejamento cultural no contexto das políticas públicas. A terceira exposição faz um 
cotejamento entre os valores secundários do sistema moral skinneriano e o conceito de justiça 
social, destacando que o analista do comportamento, dada a função atribuída a ele de 
mediador de intervenções, pode contribuir ou obstruir os processos de justiça social. Em 
última instância, esses trabalhos destacam que o compromisso social é um tema que precisa 
fazer parte da formação científica em Análise do Comportamento. 

Palavras-chave: poder, valores, comportamento do cientista 

Coordenador: Carolina Laurenti 

Temática da Mesa-Redonda: Estudos empíricos e teórico/conceituais em Análise do 
Comportamento 

 

A PRÁTICA DO ANALISTA DO COMPORTAMENTO ENTRE VALORES E PODER Fábio de Souza 
(Departamento de Psicologia Geral e Análise do Comportamento, Centro de Ciências 
Biológicas, Programa de Pós-Graduação em Análise do Comportamento, Universidade 
Estadual de Londrina, Londrina-PR, Brasil) Camila Muchon de Melo (Departamento de 
Psicologia Geral e Análise do Comportamento, Centro de Ciências Biológicas, Programa de 
Pós-Graduação em Análise do Comportamento, Universidade Estadual de Londrina, Londrina-
PR, Brasil)  

As agências controladoras marcam presença inegável nas sociedades contemporâneas. 
Considera-se que uma análise comportamental da cultura ganha precisão ao examinar as 
relações de controle entre as agências e os demais membros do grupo. Esta pesquisa 
conceitual visou investigar a definição de Skinner de agências controladoras, em especial a 
instituição governamental, assim como sua implicação na produção de bens pessoais, bens 
dos outros e bens das culturas inserida em uma sociedade estratificada. O método utilizado 
foi inspirado no Procedimento de Interpretação Conceitual de Texto (PICT), que facilitou a 
identificação de conceitos, teses tradicionais, teses alternativas e críticas presentes nos textos 
analisados. Foram analisados textos de Skinner e de outros pesquisadores do behaviorismo 
radical. Argumenta-se que as agências controladoras apresentam diversos graus de 
complexidade e controle sobre variáveis relevantes para os comportamentos dos membros 
do grupo. O governo é uma instituição bastante organizada, contando com alta variedade de 
membros especialistas e subgrupos para o exercício de tarefas diferentes. Entre as práticas 
controladoras do governo, encontra-se a formulação e execução de políticas e planos. A partir 
da crítica skinneriana presente em seus textos voltados ao planejamento cultural, discute-se 
a produção de bens para o benefício da própria agência e a manutenção de práticas que 
ameaçam o futuro da humanidade. Consideradas as relações de poder e a hierarquia presente 
nas culturas, avaliou-se a atuação do analista do comportamento na divulgação dos princípios 
behavioristas e no planejamento cultural como tecnocrata, a serviço do governo, ou como 
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parte de um processo de educação política popular. Conclui-se que as duas atuações do 
cientista comportamental podem estar relacionadas à adoção de valores diferentes e 
desmistifica a neutralidade científica. 

Palavras-chave: agência controladora, governo, neutralidade científica 

Apoio Financeiro: Fábio de Souza recebeu bolsa da Agência de Fomento Coordenação de 
Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior- CAPES. 

 

CONTEÚDO ESSENCIAL DOS DIREITOS FUNDAMENTAIS E PLANEJAMENTO CULTURAL 
Cassiana Stersa Versoza-Carvalhal (Faculdade Ciências, Programa de Pós-graduação em 
Psicologia do Desenvolvimento e da Aprendizagem, Universidade Estadual Paulista - Júlio de 
Mesquita Filho - Campus Bauru, Bauru-SP, Brasil)   

Questões éticas são inerentes a um planejamento ou intervenção cultural e, em uma 
perspectiva prescritiva, cabe ao planejador cultural definir e/ou explicitar os valores que 
norteiam suas proposições. Ao longo de sua obra, Skinner, chama a atenção para a 
importância da definição de valores no planejamento de uma cultura e, além disso, aponta 
quais são os valores que deveriam nortear a prática de analistas do comportamento que 
atuam como planejadores culturais - ponto de amplo debate dentre a comunidade de 
analistas do comportamento. Apesar de todos os problemas que envolvem a escolha de um 
ou mais valores, essa decisão não encerra as questões que os envolvem e permanece a 
necessidade de protegê-los. No campo do direito, os valores fundamentais da constituição 
funcionam como critério de eficácia legal, devendo ser garantidos nas leis, decisões judiciais 
e nas políticas públicas. Após a Declaração Universal dos Direitos Humanos, pode-se entender 
que a sociedade elegeu alguns valores em comum, o que resolve o problema filosófico e 
apresenta, então, um problema jurídico, qual seja, como garantir esses direitos, levando-se 
em conta que comumente nos deparamos com situações em que direitos fundamentais se 
chocam. Algumas teorias do direito apresentam soluções divergentes para a garantia do 
conteúdo essencial dos direitos fundamentais nesses tipos de casos. O campo de 
delineamentos culturais constitui-se em uma área multidisciplinar, em que o analista do 
comportamento poderá e deverá confrontar-se com outros saberes. Nesse sentido, o objetivo 
desta fala será apresentar duas teorias do direito que versam sobre a garantia do conteúdo 
essencial dos direitos fundamentais a fim de ampliar as discussões da Análise do 
Comportamento e Políticas Públicas na interface com o direito. A teoria interna postula que 
os limites do direito são internos a ele, de forma que esses limites são definidos, logicamente, 
por um processo interno e não por aspectos externos, incluindo o conflito com outros direitos. 
Disso resulta que direitos possuem a estrutura de regras que sempre poderão ser aplicadas às 
situações por ela descritas. Já na teoria externa, assume-se a existência de dois objetos: o 
direito em si e, separadamente, suas restrições, que são externas. Não haveria, portanto, 
nenhuma restrição quanto ao conteúdo do direito em si, apenas em seu exercício, de forma 
que um princípio ceder a outro em um conflito não afeta sua validade. Há, nesse caso, a 
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necessidade de avaliar cada caso pois não existem regras a priori com valor de tudo ou nada. 
As diferenças entre as teorias interna e externa não são apenas teóricas, mas trazem grandes 
consequências práticas, que podem ser pensadas por analistas do comportamento que atuam 
com políticas públicas. 

Palavras-chave: valores fundamentais, direito, planejamento cultural 

 

ADOÇÃO DE VALORES NA PRÁTICA PSICOLÓGICA: UM DIÁLOGO POSSÍVEL ENTRE A 
FILOSOFIA MORAL SKINNERIANA E O CONCEITO DE JUSTIÇA SOCIAL Mariana Batista 
(Departamento de Psicologia Geral e Análise do Comportamento, Centro de Ciências 
Biológicas, Programa de Pós-Graduação em Análise do Comportamento, Universidade 
Estadual de Londrina, Londrina-PR, Brasil) Camila Muchon de Melo (Departamento de 
Psicologia Geral e Análise do Comportamento, Centro de Ciências Biológicas, Programa de 
Pós-Graduação em Análise do Comportamento, Universidade Estadual de Londrina, Londrina-
PR, Brasil)   

Ao romper com a dicotomia ontológica entre fatos versus valores, Skinner reconheceu a 
legitimidade dos valores no âmbito científico, especialmente como objeto de uma ciência do 
comportamento humano. A Psicologia, como prática científica, se insere no debate moral e 
apresenta um compromisso ético-político explícito voltado à promoção da justiça social. 
Entretanto, a adoção de valores na ciência apresenta-se, ainda, como uma temática 
controversa. Esta investigação teórico-conceitual teve como objetivo apresentar uma relação 
entre os valores secundários do sistema moral skinneriano e o conceito de justiça social a fim 
de delimitar diretrizes éticas à prática do analista do comportamento em oposição ao 
imaginário de neutralidade científica. Foram analisados oito textos skinnerianos que 
abordaram: (1) pressupostos que fundamentam o sistema ético do autor; (2) descrições dos 
bens secundários; (3) relações de controle na esfera social. Textos de comentadores oriundos 
da literatura analítico-comportamental, Direito e Ética foram utilizados para auxiliar a análise. 
Identificou-se que a adoção de um posicionamento valorativo, pelos psicólogos, é 
indiscutivelmente necessária, sobretudo em função da prática psicológica não ser socialmente 
neutra, tampouco isenta de valores, já que seus efeitos têm implicações diretas na promoção 
de qualidade de vida, saúde mental e promoção de relações sociais isonômicas. Discussões 
acerca do escopo da Psicologia sugerem, cada vez mais, a necessidade em se identificar e 
analisar teses éticas visando circunscrever um discurso ideológico e valorativo que promova 
benefícios nas esferas individual e coletiva. Na ausência e/ou esquiva de um processo analítico 
sobre valores, impactos negativos da prática psicológica vêm sendo observados. Não raro, a 
literatura tem demonstrado que em sua atuação, psicólogos(as) têm reproduzido e legitimado 
relações de opressão expressas por ações de violência, dentre elas a institucional, e a 
segregação social. Ao ser capacitado como mediador de intervenções, o analista do 
comportamento, detém maior poder de decisão. Por essa razão deve ponderar questões 
éticas, considerando os princípios do Behaviorismo Radial e as necessidades sociais. A 
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promoção da justiça social refere-se à viabilização da integridade física, psicológica e social ao 
possibilitar acesso às condições básicas como alimentação, saúde, educação, e outras, 
convergindo com a proposta skinneriana dos valores secundários. Acredita-se que tal 
convergência pode contribuir para um arranjo de contingências que garantam o respeito e 
preservação da humanidade. Conclui-se como indispensável a inserção dos analistas do 
comportamento nos diálogos valorativos. Cabe a área problematizar questões sociais a fim de 
identificar e avaliar valores pessoais e alinhá-los a demandas sociais existentes, trabalhando 
em prol do enfrentamento de condições de opressão e vulnerabilidade que inviabilizam um 
equilíbrio entre bem-estar pessoal e o bem coletivo. 

Palavras-chave: ética skinneriana, justiça social, prática psicológica 

Apoio Financeiro: Mariana Batista recebeu bolsa da Agência de Fomento Coordenação de 
Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior- CAPES. 
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AS POSSIBILIDADES DE ATUAÇÃO DO PSICÓLOGO NO TRÂNSITO Guilherme Bracarense 
Filgueiras (Departamento de Psicologia Geral e Análise do Comportamento; Núcleo SinaPsi, 
Universidade Estadual de Londrina, Londrina - PR, Brasil) Glisiane Zolim Canali (Departamento 
de Psicologia Geral e Análise do Comportamento, Universidade Estadual de Londrina, 
Londrina - PR, Brasil) Elaini Karoline Russi (Departamento de Psicologia, Programa de Pós-
Graduação Mestrado Psicologia, Universidade Federal do Paraná, Curitiba - PR, Brasil)  – 
guilhermen1@gmail.com 

O trânsito, definido como o conjunto de deslocamentos de pessoas e veículos dentro de um 
sistema normativo, é parte fundamental de nossas vidas. Todos os dias fazemos parte do 
trânsito ou somos afetados, de alguma forma, por esse. Apesar de o conceito popular de 
trânsito remeter à noção de “engarrafamento de veículos”, academicamente entende-se que 
a peça de maior importância que compõe o trânsito é o homem: esteja esse dentro de um 
veículo particular ou público, em cima de uma bicicleta ou transitando a pé. A maior parte dos 
estudos em psicologia parece se referir às atividades anteriores ou posteriores ao dirigir: por 
exemplo, relações familiares (casa) e organizacionais (trabalho), ficando o trânsito, assim, 
muitas vezes restrito à noção de avaliação para aquisição de documentos para dirigir. Essa 
pouca importância dada ao trânsito parece ser refletida nos dados sobre acidentes: no Brasil 
morrem aproximadamente 50 mil pessoas por ano decorrentes de acidentes de trânsito. Em 
torno de 90% dos acidentes são decorrentes de falha humana, o que ressalta a importância 
do psicólogo se inserir no estudo desse tema. Esse trabalho visa apresentar três diferentes 
tipos de atuação do psicólogo em duas diferentes áreas: modificação ambiental e educação.  
O primeiro trabalho discutirá sobre a importância da participação da psicologia no 
planejamento de intervenções viárias que objetivam reduzir a velocidade média de veículos, 
visto que o excesso de velocidade é a principal causa de acidentes com mortes no trânsito em 
todo o mundo.  As intervenções viárias são parte do trabalho que pode ser realizado por um 
psicólogo, sendo esse um profissional de extrema relevância também no planejamento de 
intervenções no âmbito educativo. Alguns estudos demonstram que a proposição de 
condições eficientes para o desenvolvimento de novos comportamentos é decorrente de uma 
melhor caracterização das classes de comportamentos relacionadas a determinadas práticas. 
Dessa forma, o segundo trabalho apresentará uma possibilidade de utilização da Análise do 
Comportamento, especificamente da Programação de Condições de Desenvolvimento de 
Comportamentos (PCDC), na caracterização de classes de comportamentos envolvidos na 
direção defensiva. O terceiro trabalho, versará sobre as implicações da PCDC na formação de 
condutores. A identificação das classes de comportamentos componentes da classe geral de 
comportamentos denominada “Conduzir veículo motorizado” é entendida como base para 
seguir com a produção de conhecimento científico voltado para o desenvolvimento de 
melhores condições no trânsito. O conhecimento produzido pela Análise do Comportamento 
pode ser utilizado para aprimorar a formação de novos condutores, nos cursos de reciclagem, 
na elaboração de materiais educativos e na criação de outras estratégias de desenvolvimento 
de comportamentos mais seguros no trânsito. 
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Palavras-chave: Trânsito, Análise do Comportamento, Programação de Ensino 

Coordenador: Guilherme Bracarense Filgueiras 

Temática da Mesa-Redonda: Psicologia do Trânsito 

 

O USO DE DISPOSITIVO DE MODERAÇÃO DE TRÁFEGO PARA A REDUÇÃO DA VELOCIDADE 
DE VEÍCULOS NO CAMPUS UNIVERSITÁRIO DA UEL Guilherme Bracarense Filgueiras 
(Departamento de Psicologia Geral e Análise do Comportamento, UEL, Londrina - PR, Brasil) 
Caroline Marques (UEL, Londrina - PR, Brasil) Daniel Iwashima (, UEL, Londrina - PR, Brasil) 
Estevão Roberto Ferreira (UEL, Londrina - PR, Brasil) Carlos Eduardo Ribeiro e Silva 
(Coordenação de Educação da CMTU, CMTU, Londrina - PR, Brasil) Laercio Voloch 
(Departamento de Estatística da CMTU, CMTU, Londrina - PR, Brasil)  

De acordo com o Relatório Global de Segurança no Trânsito de 2015, publicado pela 
Organização Mundial da Saúde, o trânsito é responsável por mais de 1 milhão de mortes a 
cada ano no mundo, sendo uma das principais causas de óbitos entre jovens de 15 a 29 anos. 
De acordo com o relatório, existem 5 principais causas para os acidentes de trânsito: (1) 
velocidade, (2) uso de álcool por condutores de veículos, (3) falta do uso de capacete por 
motociclistas, (4) falta do uso de cinto de segurança, e (5) falta do uso de sistemas de 
segurança para crianças. Dentre as medidas utilizadas para se tentar diminuir os acidentes de 
trânsito, destacam-se as baseadas no conceito de Moderação de Tráfego (MT, traduzido do 
inglês traffic calming). Na MT há a junção de medidas de planejamento e operação dividas em 
3 eixos principais: engenharia, educação e fiscalização. As medidas educativas e de fiscalização 
visam fortalecer o impacto que as intervenções no ambiente físico exercem sobre o 
comportamento do condutor. Uma intervenção física utilizada em diversos países é a 
utilização de faixas em ziguezague (FZZ). As FZZs são utilizadas para sinalizar ao condutor a 
necessidade de reduzir a velocidade em um determinado trecho. As FZZs, apesar de se 
mostrarem efetivas para a redução de velocidade nos países em que são utilizadas, não é 
regulamentada pelos órgãos de trânsito do Brasil. Este trabalho visa avaliar o impacto que as 
FZZs podem exercer sobre o comportamento do motorista brasileiro. Para isso, serão 
apresentados os dados preliminares da pesquisa que está sendo realizada no campus 
universitário da UEL onde foram implementadas essas faixas. 

Palavras-chave: Trânsito, Moderação de tráfego, Faixas em ziguezague 

 

“DIRIGIR DEFENSIVAMENTE EM VIAS PÚBLICAS”: CARACTERIZAÇÃO DAS CLASSES DE 
COMPORTAMENTOS Glisiane Zolim Canali (Departamento de Psicologia Geral e Análise do 
Comportamento, UEL, Londrina - PR, Brasil) Nádia Kienen (Departamento de Psicologia Geral 
e Análise do Comportamento, UEL, Londrina - PR, Brasil)   
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De acordo com dados da Organização Mundial da Saúde, 1,25 milhão de pessoas morrem a 
cada ano no trânsito em todo o mundo. No Brasil, os acidentes de trânsito constituem uma 
das principais causas de mortes e a maioria dos acidentes está relacionada à falha humana. 
Os relatórios das agências especializadas em trânsito têm dado destaque ao comportamento 
humano e a necessidade de mudança. A direção defensiva é a maneira de dirigir, que permite 
reconhecer antecipadamente as situações de perigo e prever o que pode acontecer com o 
motorista, os acompanhantes, o veículo e os outros usuários da via. O objetivo deste estudo 
foi caracterizar, a partir do Manual de Direção Defensiva do DENATRAN, as classes de 
comportamentos que compõem “dirigir defensivamente em vias públicas”. Foi utilizado como 
fonte de informação um material didático sobre direção defensiva usado em cursos de 
formação de condutores. Foram selecionados 150 trechos que continham descrições de 
componentes de comportamentos que compõem “dirigir defensivamente em vias públicas”, 
as partes foram identificadas, registradas em protocolo e derivadas. Posteriormente, foi feita 
a avaliação da linguagem utilizada para nomear os comportamentos a fim de identificar 
problemas gramaticais e, quando necessário, proposta linguagem apropriada. Após a 
realização dessas etapas, foram encontradas 410 classes de comportamentos. Estas classes 
de comportamentos demonstraram que para dirigir defensivamente é preciso, além de um 
veículo em condições seguras de funcionamento, estar sob controle, concomitantemente, de 
aspectos do próprio condutor, da via pública, do ambiente e de outros usuários para 
comportar-se de maneira a aumentar a possibilidade de segurança no trânsito. Compreender 
quais comportamentos caracterizam a direção defensiva pode contribuir para melhorar a 
visibilidade sobre o fenômeno e para a criação de novas estratégias para o desenvolvimento 
de comportamentos seguros no trânsito. 

Palavras-chave: Programação de ensino, Direção defensiva, Análise do Comportamento 

Apoio Financeiro: CAPES. 

 

CONTRIBUIÇÕES DA ANÁLISE DO COMPORTAMENTO PARA O DESENVOLVIMENTO DE 
COMPORTAMENTOS CONSTITUINTES DA FORMAÇÃO DE CONDUTORES DE VEÍCULOS 
MOTORIZADOS Eliani Russi (Departamento de Psicologia, Programa de Pós-Graduação 
Mestrado Psicologia, UFPR, Curitiba - PR, Brasil) Gabriel Gomes de Luca (Departamento de 
Psicologia e do Programa de Pós-graduação em Psicologia da Universidade Federal do Paraná, 
UFPR, Curitiba - PR, Brasil)   

Quais as contribuições dos conhecimentos oriundos da Análise do Comportamento para o 
desenvolvimento de comportamentos constituintes da formação de condutores de veículos 
motorizados? Embora haja normas e procedimentos sobre o processo de formação de 
condutores, realizados em um Centro de Formação de Condutores, há estudos que 
evidenciam a necessidade de produzir conhecimento científico em relação a esse processo a 
fim de desenvolver condições para o desenvolvimento de comportamentos seguros no 
trânsito. Portanto, produzir conhecimento referente ao processo de formação de condutores 
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na área da Psicologia aplicada no Trânsito possibilita desenvolver propostas de intervenções 
profissionais neste mesmo processo. “Considerando que a função de um Centro de Formação 
de Condutores é ‘Conduzir veículo motorizado de categoria pretendida de forma a evitar 
acidentes, de acordo com as características e recursos do veículo, em qualquer via pública, 
conforme a sinalização de trânsito, regras de circulação e condições físicas da via pública e 
quaisquer condições climáticas, de forma segura para si e para os demais cidadãos que 
transitam na mesma via’”, foi objetivo avaliar possibilidades de intervenções profissionais do 
analista do comportamento nesse tipo de organização. Para isso foi necessário identificar as 
classes de comportamentos básicos componentes da classe geral de comportamentos 
denominada “conduzir veículo motorizado” a partir do Capítulo III do Código de Trânsito 

Brasileiro – Das Normas de Circulação e Conduta, por meio de um método cujo procedimento 
foi realizado por etapas. As etapas vão desde: 1. Selecionar e registrar trecho da obra utilizada 
como fonte de informação; 2 Destacar partes no trecho, que indiquem elementos de 
componentes dos comportamentos; 3. Identificar componentes dos comportamentos; 4. 
Derivar componentes dos comportamentos, até 5. Nomear classes dos comportamentos, e 6. 
Organizar em uma lista os nomes das classes de comportamentos propostos. Foram propostos 
415 nomes de classes de comportamentos componentes da classe geral “Conduzir veículo 
motorizado”. A partir das classes de comportamentos identificadas é possível, mesmo que de 
modo inicial, planejar intervenções profissionais no processo de formação de condutores. 
Dentre elas a de elaborar uma programação de contingências para o desenvolvimento das 
classes de comportamentos básicos componentes da classe geral de comportamentos 
denominada “Conduzir veículo motorizado”. Por conseguinte, avaliar a eficácia dessa 
programação de contingências para o desenvolvimento das classes de comportamentos 
básicos componentes da classe geral de comportamentos denominada “Conduzir veículo 
motorizado”. Desse modo, identificar as classes de comportamentos básicos componentes da 
classe geral de comportamentos denominada “Conduzir veículo motorizado” é base para 
seguir com a produção de conhecimento científico voltado para o desenvolvimento de 
melhores condições no trânsito. 

Palavras-chave: Trânsito, Centro de Formação de Condutores, Programação de contingências 
para desenvolvimento de comportamentos 
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DEPRESSÃO MAIOR: CONTRIBUIÇÕES DA EPIDEMIOLOGIA E DA FARMACOLOGIA PARA A 
ANÁLISE DO COMPORTAMENTO André Demambre Bacchi (Departamento de Ciências 
Biológicas, Universidade Estadual de Londrina, Londrina, Brasil) Iury Florindo (Departamento 
de Psicologia Geral e Análise do Comportamento, Universidade Estadual de Londrina, 
Londrina, Brasil) Dainon Machado (Departamento de Psicologia Geral e Análise do 
Comportamento, Universidade Estadual de Londrina, Londrina, Brasil) – 
andre.bacchi@outlook.com 

A depressão maior é um transtorno  com sintomas disruptivos e alta incidência na população 
geral. Na medida em que a depressão pode ser descrita como um transtorno multifatorial, o 
objetivo desta mesa é promover a interlocução de três diferentes disciplinas: a epidemiologia, 
a farmacologia e a psicoterapia de cunho analítico comportamental. As variáveis causais da 
depressão podem ser separadas em herança genética e causas ambientais, como estresse e 
perdas significativas para a vida do indivíduo. O papel da epidemiologia nesse debate é o de 
descrever a prevalência e incidência de depressão na população geral e no Brasil, suas 
variáveis socioculturais determinantes e sugestões de prevenção e intervenção. A 
farmacologia tem o objetivo de alterar biologicamente a neurofisiologia do indivíduo em 
depressão. Já para o analista do comportamento, é proposto o movimento de criação de 
estratégias para intervenção e prevenção em diversas populações, como MBSR (Mindfulness-
Based Stress Reduction) e outras aplicações educacionais de mindfulness, na medida em que 
esta tem se mostrado uma alternativa efetiva para a diminuição de estresse e humor 
deprimido. 

Palavras-chave: depressão, epidemiologia, análise do comportamento 

Coordenador: André Demambre Bacchi 

Temática da Mesa-Redonda: Psicologia da Saúde 

 

EPIDEMIOLOGIA DA DEPRESSÃO Iury Florindo (Departamento de Psicologia Geral e Análise 
do Comportamento, Universidade Estadual de Londrina, Londrina, Brasil) André Demambre 
Bacchi (Centro de Ciências Biológicas, Universidade Estadual de Londrina, Londrina, Brasil) 
Dainon Machado (Departamento de Psicologia Geral e Análise do Comportamento, 
Universidade Estadual de Londrina, Londrina, Brasil) 

A epidemiologia pode ser definida como uma disciplina básica da saúde pública que investiga 
a frequência, duração e determinantes de doenças em populações humanas, atuando 
também, como um instrumento que possibilita a criação de estratégias para a implementação 
de ações direcionadas para a prevenção de doenças. A depressão maior é uma doença 
incapacitante e de alta prevalência na população geral, o que a torna um problema de saúde 
pública. Será discutido o conceito de DALYs (Disability Adjusted Life Years) que mensura a 
quantidade de anos de vida perdidos pela depressão, o curso natural da depressão (prodrome, 
onset, remission, recovery e recurrence) e fatores determinantes para a ocorrência de 
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depressão em países em desenvolvimento.  Em seguida, será apresentada uma proposta de 
análise epidemiológica através da metodologia de resolução de problemas aplicada à 
depressão composta por  a) Definição do problema (depressão maior) b) identificação da 
magnitude do problema (depressão maior afeta 5,8% da população brasileira) c) definição 
conceitual dos determinantes: pobreza, violência, gravidez não planejada, baixa qualidade de 
serviços públicos, estigma social, violência de gênero e exclusão social) d) Identificar 
prioridades e intervenções recomendadas (descrição de políticas públicas e intervenções 
baseadas em evidências) e) Identificar estratégias para prevenção f) estratégias de 
comunicação com a população geral (diminuição do estigma). A estratégia de resolução de 
problemas, permite ao analista do comportamento e equipe, investigar as variáveis macro de 
causa suficiente para o desenvolvimento da depressão na população geral, bem como o auxilia 
na criação de estratégias de intervenção em grupos. 

Palavras-chave: epidemiologia, depressão maior, resolução de problemas 

 

FARMACOLOGIA DA DEPRESSÃO Andre Demambre Bacchi (Centro de Ciências Biológicas - 
Departamento de Ciências Fisiológicas, Universidade Estadual de Londrina, Londrina, Brasil)  

O tratamento farmacológico é muitas vezes recomendado em casos graves de depressão 
maior. Na literatura, as seguintes classes farmacológicas são encontradas como referência no 
tratamento da depressão maior: a) antidepressivos tricíclicos, como imipramina, 
clomipramina, amitriptilina; b) inibidores seletivos de  recaptação de serotonina, tais como  
fluoxetina, citalopram, escitalopram, paroxetina e sertralina e c) inibidores seletivos de 
recaptação de noradrenalina, tais como venlafaxina, duloxetina e mirtazapina.  Serão 
discutidos os mecanismos de ação de cada um dos fármacos, bem como os efeitos no 
comportamento geral dos indivíduos. De acordo com os resultados encontrados, os inibidores 
seletivos de recaptura de serotonina (ISRS) e os inibidores seletivos de recaptura de 
serotonina e noradrenalina (ISRSN) mostraram-se mais eficazes no tratamento da depressão 
maior em comparação aos antidepressivos tricíclicos. Os resultados entre ISRS e ISRSN 
mostraram-se semelhantes e diminuem os sintomas  da depressão maior. Com efeito, o uso 
de antidepressivos ISRS e ISRSN mostra-se uma importante intervenção para grande parte da 
população com depressão maior, pela sua disponibilidade mercadológica e alta efetividade 

Palavras-chave: depressão maior, inibidor seletivo de recaptura de serotonina, Inibidores 
seletivos de recaptura de serotonina e noradrenalina 

 

MINDFULNESS COMO FERRAMENTA DE PREVENÇÃO À DEPRESSÃO MAIOR Dainon Machado 
(Departamento de Psicologia Geral e Análise do Comportamento, Universidade Estadual de 
Londrina, Londrina, Brasil) 

O Mindfulness é um fenômeno psicológico investigado pela medicina e pela psicologia há 
quase 40 anos. A definição do termo mindfulness pode ser: atenção plena com diligência. De 
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acordo com a comunidade analítico comportamental, o mindfulness pode ser encontrado em 
terapias de terceira onda, ou as chamadas terapias contextuais, ACT, FAP e a Terapia 
Comportamental Dialética. Fora do contexto clínico individual, o mindfulness vem sendo 
empregado em programas de redução de estresse e ansiedade. Dentre os programas de 
mindfulness oferecidos pela comunidade de médicos e analistas do comportamento, está o 
MBSR (Redução de Estresse Baseada em Midnfulness) criado por Jon Kabat-Zinn. Na medida 
em que a depressão é um problema de saúde pública, o objetivo desta apresentação é 
introduzir a prática de mindfulness como ferramenta de prevenção à depressão maior nas 
políticas públicas de atuação em saúde no Brasil.  Os resultados obtidos na literatura mostram 
que os programas de mindfulness diminuem os sintomas de estresse e ansiedade, cruciais 
para o aparecimento de um episódio de depressão maior. Como resultado, a implementação 
dos programas de Mindfulness podem agir como medidas preventivas de depressão na 
população geral, tornando-se uma importante ferramenta do analista do comportamento que 
deseja causar impacto em grandes populações. 

Palavras-chave: mindfulness, depressão maior, psicoterapia 
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JOGANDO COM VALORES: REFLEXÕES  COMPORTAMENTAIS SOBRE PRÁTICAS CULTURAIS E 
JOGOS DIGITAIS. Carolina Laurenti (Departamento de Psicologia da UEM, Laboratório de 
Filosofia e Metodologia da Psicologia, Programa de Pós-Graduação em Análise do 
Comportamento da UEL, Universidade Estadual de Maringá/Universidade Estadual de 
Londrina, Maringá/ Londrina - PR, Brasil) Vitor Miranda de Araujo (Programa de Pós-
Graduação em Psicologia do Desenvolvimento e Aprendizagem/ GEPEDEC, Universidade 
Estadual Paulista Julio de Mesquita Filho/Faculdade Pitágoras, Bauru- SP/ Londrina - PR, Brasil) 
Gabriele Gris (Programa de Pós-Graduação em Psicologia, Universidade Federal de São 
Carlos/Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia sobre Comportamento, Cognição e Ensino, 
São Carlos- SP, Brasil) Mariana Gomide Panosso (Programa de Pós-Graduação em Psicologia, 
Universidade Federal de São Carlos, São Carlos- SP, Brasil) Izadora Ribeiro Perzoski (Programa 
de Pós-Graduação em Educação Especial, Universidade Federal de São Carlos, São Carlos- SP, 
Brasil) – laurenticarol@gmail.com 

O extenso uso de tecnologias, incluindo os jogos digitais, ampliou as discussões, sobre como 
essa prática cultural pode incorporar valores. Nessa conjuntura, o objetivo da presente mesa 
redonda é debater aspectos culturais de interações tecnologicamente mediadas, 
especialmente aquelas envolvendo jogos digitais. Para tanto, a primeira apresentação 
analisará a tecnologia a partir do sistema ético skinneriano. Será feita uma tentativa de 
apresentar a constituição da tecnologia como um bem cultural, que supostamente contribui 
para a sobrevivência da cultura. A primeira apresentação também buscará conjecturar sobre 
a importância das tecnologias e como elas podem facilitar a promoção de valores ajudando a 
controlar os comportamentos das pessoas que precisam praticá-los. Para aproximar a 
discussão de valores em jogos digitais, a segunda apresentação terá por objetivo discutir a 
presença de valores em jogos e apresentar possíveis contribuições da Análise do 
Comportamento para o seu estudo e implementação. Inicialmente serão apresentados e 
discutidos os conceitos de cultura e valores a partir da literatura do game design e seu lugar 

na heurística proposta pelo modelo “Values at play”, apontando aproximações e diferenças 
desses conceitos com a literatura analítico-comportamental. Posteriormente, serão 
apresentadas possíveis contribuições da Análise do Comportamento para o estudo de valores 
em jogos, bem como para o método de descoberta, incorporação e verificação de valores. Por 

fim, a terceira apresentação fará uma discussão sobre o conceito de “jogo violento”, 
discutindo a pertinência desse conceito para definir os jogos multiplayer atuais, considerando 
as mudanças tecnológicas e comportamentais pelas quais os jogos e os jogadores passaram 
ao longo de seus 50 anos de existência. Para isso, serão apresentadas algumas características 

definidoras dos “jogos violentos” e pesquisas relacionadas ao tema realizadas até o fim dos 
anos 90, analisando criticamente sua aplicabilidade a jogos online multijogador atuais, com 
foco principal nos jogos de tiro e MOBAs. Espera-se com essa mesa redonda ampliar 
discussões sobre questões culturais presentes na tecnologia, e, em especial em jogos digitais. 

Palavras-chave: tecnologia, cultura, jogos digitais 
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Coordenador: Carolina Laurenti 

Temática da Mesa-Redonda: Estudos empíricos e teórico/conceituais em Análise do 
Comportamento 

 

TECNOLOGIA COMO PRÁTICA CULTURAL VALORIZADA E PROMOTORA DE VALORES Vitor 
Miranda de Araujo (Programa de Pós-Graduação em Psicologia do Desenvolvimento e 
Aprendizagem/ GEPEDEC, Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho/ Faculdade 
Pitágoras, Bauru- SP/ Londrina - PR, Brasil) 

A palavra tecnologia pode ter diferentes conotações. Ora se fala em “tecnologia” sob controle 
de estímulos eletrônicos, mecânicos e, especialmente, eletromecânicos que de algum modo 
facilitam ações humanas, por possibilitarem o emprego de forças físicas ou processar 
informações com intensidades e velocidades que não são possíveis para uma, ou mesmo 
varias pessoas. Ora utiliza-se o termo “tecnologia” sob controle de conjuntos de técnicas 
direcionadas à um objetivo. De uma forma ou de outra, o uso de tecnologias pode ser 
observado extensamente nas culturas ocidentais e são produtos, ou partes de contingências 
comportamentais entrelaçadas, altamente incidente e prevalente. Portanto, pode ser 
considerada como uma prática cultural. O objetivo do presente trabalho é analisar essa prática 
cultural a partir do sistema ético skinneriano. A primeira parte desse sistema ético é descritiva, 
sob a luz da qual será feita uma tentativa de apresentar a constituição da tecnologia como um 
bem cultural, que supostamente contribui para a sobrevivência da cultura. Essa apresentação 
passa necessariamente pelo entendimento de como os efeitos das tecnologias podem ter 
como função reforçadores positivos produzidos pelos comportamentos de cientistas que os 
em prol do conforto e bem-estar de outros membros da cultura (bem dos outros) e reforçados 
socialmente por esses membros (bem individual). Outro aspecto do sistema ético skinneriano 
é o prescritivo. Nesse âmbito Skinner apresenta a “sobrevivência da cultura” como um valor 
a ser seguido. Sem considerar a prescrição do autor como absoluta e entendendo que outros 
valores podem ser prescritos e aceitos como objetivos éticos de uma intervenção, considera-
se que é função de uma ciência do comportamento realizar análises e prescrições de valores. 
O segundo objetivo deste trabalho então, é conjecturar sobre a importância das tecnologias 
(independente do contexto que esteja controlando a emissão do termo) e como elas podem 
facilitar a promoção de valores ajudando a controlar os comportamentos das pessoas que 
precisam praticá-los. 

Palavras-chave: Tecnologia, Valores, Práticas Culturais 

 

VALORES EM JOGOS: UM DIÁLOGO COM A ANÁLISE DO COMPORTAMENTO Gabriele Gris 
(Programa de Pós-Graduação em Psicologia, Universidade Federal de São Carlos/ Instituto 
Nacional de Ciência e Tecnologia sobre Comportamento, Cognição e Ensino, São Carlos- SP, 
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Brasil) Mariana Gomide Panosso (Programa de Pós-Graduação em Psicologia, Universidade 
Federal de São Carlos, São Carlos- SP, Brasil)  

A noção de que jogos possam incorporar valores com potencial para transformar a cultura, 
têm apresentado novas possibilidades e responsabilidades a quem os desenvolve. Partindo 
das premissas de que há alguns valores comuns nas diferentes sociedades, de que os jogos 
incorporam valores éticos e políticos e que os responsáveis pelo seu design têm a 
possibilidade de planejar o envolvimento dos jogadores com esses valores, algumas designers 
de jogos propuseram o modelo “Values at Play”. Esse modelo defende a importância de um 
design consciencioso que em seu planejamento comprometa-se a determinar quais valores 
serão expressos. Esse modelo também é concebido a partir de uma heurística que propõe 
etapas de descoberta, implementação e verificação de valores. Enquanto modelo teórico, o 
“Values at play” faz referência a documentos políticos fundamentais, mas não se alinha 
especificamente a nenhuma abordagem teórica. Nesse contexto, o objetivo dessa 
apresentação é discutir a presença de valores em jogos e apresentar possíveis contribuições 
da Análise do Comportamento para o seu estudo e implementação. Para tanto, inicialmente 
serão apresentados e discutidos os conceitos de cultura e valores a partir da literatura do 
game design e seu lugar na heurística proposta pelo modelo “Values at play”, apontando 
aproximações e diferenças desses conceitos com a literatura analítico-comportamental. 
Posteriormente, serão apresentadas possíveis contribuições da Análise do Comportamento 
para o estudo de valores em jogos, bem como para o método de descoberta, incorporação e 
verificação de valores. Dessa maneira, espera-se estender o entendimento de que cabe ao 
designer de jogos programar contingências de reforço que aumentem a probabilidade da 
emergência dos comportamentos planejados, ao planejamento e incorporação de valores. Por 
fim, apresenta-se que a agenda assumida pelo design consciencioso, de desenvolver jogos 
para buscar mudanças por meio da inserção de valores sociais e políticos, tende a favorecer 
contingências cujas consequências são designadas como respeito aos direitos humanos, 
igualdade, autonomia, segurança etc. De certo modo, esse compromisso assemelha-se ao 
planejamento de práticas culturais que visem o bem da cultura, ou seja, práticas que 
fortalecem a cultura, tornando-a mais apta a sobreviver, de acordo com o aspecto prescritivo 
do sistema ético skinneriano. 

Palavras-chave: Valores, Jogos, Design de jogos 

Apoio Financeiro: Gabriele Gris recebe Bolsa de Doutorado CAPES. 

 

O CONCEITO DE “JOGO VIOLENTO” NO SÉCULO XXI: VIOLÊNCIA, AGRESSÃO E 
COMPETIÇÃO EM JOGOS MULTIPLAYER Izadora RIbeiro Perkoski (Programa de Pós-
Graduação em Educação Especial, Universidade Federal de São Carlos, São Carlos- SP, Brasil)   

O surgimento dos jogos digitais comerciais nos anos 70, com os primeiros arcades e, mais 
tarde, os consoles domésticos, levantou um intenso debate na comunidade científica acerca 
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dos impactos negativos dessa mídia no comportamento de crianças e adolescentes jogadores. 
A associação entre o hábito de jogar videogames e mau desempenho escolar, engajamento 
em práticas antissociais só passou a ser questionada a partir do final dos anos 90, quando 
começaram a ser realizados estudos acerca dos benefícios dos jogos digitais para o 
desenvolvimento humano e sua aplicabilidade em ambientes de ensino. Com o advento dos 
jogos online, porém, o debate se complexifica e passa a envolver também as comunidades de 
jogadores de determinados jogos e suas formas de se relacionarem, muitas vezes 
consideradas violentas e resultando em consequências na “vida real” dos membros dessas 
comunidades. O combate ao comportamento tóxico nas comunidades gamers também se 
apresenta como um problema de difícil resolução para as produtoras desses jogos. 
Considerando tais mudanças, esse trabalho tem como objetivo discutir a pertinência do 
conceito de “jogo violento” para definir os jogos multiplayer atuais, considerando as 
mudanças tecnológicas e comportamentais pelas quais os jogos e os jogadores passaram ao 
longo de seus 50 anos de existência. Para isso, serão apresentadas algumas características 
definidoras dos “jogos violentos” e pesquisas relacionadas ao tema realizadas até o fim dos 
anos 90, analisando criticamente sua aplicabilidade a jogos online multijogador atuais, com 
foco principal nos jogos de tiro e MOBAs. Conclui-se, a partir da análise apresentada, que nos 
jogos atuais a definição do que é um jogo violento é mais complexa do que no passado, já que 
a interação mediada pela internet envolve fatores que vão além dos elementos gráficos, 
temáticos e narrativos do jogo. Por ter, em seu cerne, a competição entre times e cooperação 
entre jogadores de um mesmo time, também é preciso definir as barreiras entre 
competitividade e agressão, sendo essa definição um ponto central do combate ao 
comportamento tóxico e violência nesse tipo de ambiente digital. Ressalta-se a necessidade 
de olhar funcionalmente para a interação entre os jogadores, não ficando sob controle apenas 
de aspectos topográficos do jogar competitivo. Esse debate mostra-se especialmente 
relevante com o retorno da tendência a creditar aos jogos digitais eventos complexos no 
mundo físico, como no caso dos tiroteios em escolas. 

Palavras-chave: Agressão, jogos digitais, comportamento tóxico 

Apoio Financeiro: Izadora Ribeiro Perkoski recebe bolsa de doutorado FAPESP.  
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COMUNICAÇÕES ORAIS 

 

O USO DE RECURSOS LÚDICOS NA TERAPIA COMPORTAMENTAL INFANTIL Maria Fernanda 
Monteiro (Programa de Pós-Graduação em Psicologia, Universidade Federal do Paraná, 
Curitiba - PR, Brasil) Mariana Amaral (Programa de Estudos Pós-Graduados em Psicologia 
Experimental: Análise do Comportamento, Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, 
Londrina - PR, Brasil) – monteiro.mafe@gmail.com 

A terapia infantil baseada nos princípios da Análise do Comportamento tem passado por 
avanços teóricos e conceituais. Após sua primeira fase, denominada Modificação 
Comportamental Infantil, a clínica comportamental deixou de considerar apenas o 
comportamento aberto e observável como passível de previsão e controle, passando a 
abranger também comportamentos encobertos. Além disso, a participação da criança e sua 
relação com o terapeuta adquiriram maior importância no processo terapêutico. Como uma 
forma de facilitar essa inclusão da criança no setting terapêutico, estratégias lúdicas passaram 
a ser utilizadas, tornando o processo mais lúdico e dinâmico, facilitando a obtenção de dados 
relevantes, entre outros benefícios. A presente pesquisa buscou produzir conhecimento a 
respeito do uso das estratégias lúdicas por terapeutas comportamentais infantis por meio de 
um formulário eletrônico. A pesquisa foi conduzida em três fases: 1) seleção dos participantes; 
2) formulação e avaliação do formulário piloto e 3) envio do formulário, categorização das 
respostas e análise dos dados obtidos.  Participaram da pesquisa vinte e sete psicólogos 
analistas do comportamento que atuam no contexto infantil, dois dos quais auxiliaram 
exclusivamente na avaliação do formulário piloto. Os resultados indicaram que os 
participantes utilizam recursos lúdicos principalmente como forma de intervenção, 
empregando uma ampla variedade de materiais cujo critério para a escolha principal é o 
comportamento a ser trabalhado em sessão. Dentre as categorias de estratégias lúdicas 
empregadas pelos participantes da pesquisa, “jogos estruturados” e “histórias, fantasias e 
dramatizações” foram os mais citados. Os participantes também informaram objetivos 
específicos para cada tipo de estratégia, como o uso de jogos de tabuleiro como forma de 
intervir sobre o repertório de seguimento de regras. Os dados obtidos corroboram a literatura 
clínica no que tange à importância da utilização de recursos lúdicos em sessão e de objetivos 
bem estabelecidos para tais recursos, sendo as decisões do terapeuta sempre pautadas pela 
avaliação funcional de cada caso. 

Palavras-chave: terapia comportamental infantil, estratégias lúdicas, recursos lúdicos 

Tipo de Trabalho: Pesquisa Aplicada 

Temática do Trabalho: Psicologia Clínica  
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O USO DE BRINCADEIRAS E JOGOS COMO FERRAMENTAS PARA O DESENVOLVIMENTO DE 
COMPORTAMENTOS PRÓ-SOCIAIS NA INFÂNCIA Taciana Cristina Alves Souza (Departamento 
de Psicologia Geral e Análise do Comportamento, Universidade Estadual de Londrina, 
Londrina - PR, Brasil) Maria Luiza Marinho Casanova (Departamento de Psicologia Geral e 
Análise do Comportamento, Universidade Estadual de Londrina, Londrina - PR, Brasil) – 
taci.souza.18@gmail.com 

O brincar assume grande importância para o desenvolvimento global da criança nos seus 
variados aspectos, seja físico, cognitivo, emocional, psicoafetivo, social e verbal. Por meio das 
brincadeiras a criança pode expressar seus sentimentos, valores e desejos, os quais muitas 
vezes não conseguem por meio da fala. Além disso, o brincar fornece oportunidades para o 
aprendizado de comportamentos importantes, como os comportamentos pró-sociais, que se 
caracterizam por favorecer outras pessoas ou grupos sem buscar recompensas externas ou 
materiais. Pode incluir comportamentos específicos como cuidado, ajuda, partilha e empatia. 
O presente trabalho visa descrever ações realizadas por estagiária de Psicologia do projeto de 
extensão Escola de Valores, da Universidade Estadual de Londrina, com integrantes de um do 
projeto social situado em ambiente rural em Londrina-PR. As ações foram conduzidas com 
crianças e pré-adolescentes com idade entre 6 a 13 anos, aos sábados, durante a permanência 
destes no projeto social e tiveram como objetivo favorecer o aprendizado de comportamentos 
pró-sociais como amizade, respeito, verdade, altruísmo, cooperação, civilidade, autocontrole, 
expressão de sentimentos e emoções, empatia e etc.  As atividades incluíram brincadeiras, 
desenhos para colorir e o jogo de tabuleiro Galera Game, criado especificamente para esse 
projeto. O jogo visa auxiliar os participantes a identificarem comportamentos pró-sociais a 
serem apresentados em situações cotidianas e identificar as consequências de 
comportamentos pró-sociais e de comportamentos antissociais. Durante as atividades lúdicas, 
comportamentos pró-sociais apresentados eram reforçados positivamente com atenção e 
comportamentos inadequados eram reprovados verbalmente e seguidos por orientação de 
comportamentos alternativos para cada situação. Além dessas ações, as crianças e 
adolescentes participaram em diversas atividades desenvolvidas concomitantemente por 
outros voluntários do projeto social para o ensino de valores pró-sociais. Como resultado, foi 
possível observar interações positivas entre as crianças, comportamentos de seguimento de 
regras e instruções e momentos de descontração. Conclui-se que é possível a instalação e 
manutenção de comportamentos pró-sociais com grupo de crianças e adolescentes por meio 
de atividades lúdicas, vínculo positivo e consequências contingentes ao comportamento.  
Assim, o uso de brincadeiras e jogos contribui para o aprendizado infantil no sentido de refinar 
e diversificar o repertório do indivíduo ao promover estímulos discriminativos, modelos, 
instruções e consequências. 

Palavras-chave: Comportamentos pró-sociais, Jogos e brincadeiras, Infância 

Apoio Financeiro: Fundação Araucária/SETI -  Secretaria da ciência,  Tecnologia e Ensino 
Superior. 
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Tipo de Trabalho: Outro 

Temática do Trabalho: Psicologia e Educação 

 

 

CONFECÇÃO DE JOGOS COMO RECURSO TERAPÊUTICO NA CLÍNICA INFANTIL: UM RELATO 
DE EXPERIÊNCIA Larissa Yohana Ferreira Do Nascimento (Departamento de Psicologia Geral e 
Análise do Comportamento, Universidade Estadual de Londrina, Londrina - PR, Brasil) 
Cassiana Stersa Versoza Carvalhal (Departamento de Psicologia Geral e Análise do 
Comportamento, Universidade Estadual de Londrina, Londrina - PR, Brasil) – 
lariyohana95@gmail.com 

Ao nos referirmos à intervenções clínicas com crianças, o uso de recursos terapêuticos e 
lúdicos parece ser uma boa estratégia, tanto para favorecer o vínculo com o cliente, como 
também uma ferramenta para lidar com as queixas a serem abordadas durante o processo 
terapêutico, de modo que podemos sinalizar a importância de recursos como os jogos e 
brincadeiras neste processo.  Partindo disto, este trabalho tem por objetivo apresentar um 
relato de experiência na qual a confecção de um jogo foi utilizada para abordar a queixa de 
um cliente de dez anos que chegou até a clínica com a queixa de problemas de impulsividade 
e agressividade em situações de conflito, no entanto diante desta queixa, apesar de admitir 
que estas questões fossem um problema  o cliente não falava sobre elas e não trazia questões 
pertinentes a serem trabalhadas nas sessões. Diante disso um dos objetivos da terapia passou 
a ser que o cliente falasse mais sobre a queixa, para que fosse possível identificar como ele se 
comportava e quais eram as consequências que estavam mantendo os comportamentos do 
cliente e assim poder pensar em possíveis respostas alternativas para essas situações. Como 
estratégia, considerando que o cliente não falava sobre as queixas e que este demonstrava 
engajar-se bastante quando a proposta das sessões envolviam atividades lúdicas, surgiu a 
ideia de confeccionar um jogo envolvendo as questões pertinentes a queixa. O jogo foi 
desenvolvido ao longo de cinco sessões, juntamente com o cliente, este continha um tabuleiro 
várias casas, das quais algumas correspondiam a cartas específicas compostas por situações 
problema, cada uma com alternativas de resposta adequadas e inadequadas, das quais 
dependendo de qual o jogador escolhesse este avançaria ou retrocederia no tabuleiro.  Ao 
utilizar tais recursos, foi possível observar como o cliente passou a abordar mais as questões 
referentes à queixa, falando mais sobre os comportamentos e contingências relacionadas a 
ela, dando exemplo de situações e identificando respostas que ele apresentava que não eram 
adequadas, sugerindo também respostas alternativas que poderia apresentar que seriam 
mais adequadas, sendo possível à terapeuta sinalizar com ele as vantagens e desvantagens de 
responder das diferentes formas. Deste modo, é possível observar como a utilização de 
recursos lúdicos e interativos como os jogos podem ser de grande importância na intervenção 
clínica com crianças de modo a fornecer novas formas de trabalhar as queixas de modo a 
promover maior envolvimento e engajamento do cliente no processo terapêutico. 
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Palavras-chave: Clínica, Infantil, Jogos 

Tipo de Trabalho: Relato de Experiência em Estudo de Caso 

Temática do Trabalho: Psicologia Clínica 

 

 

A IMPORTÂNCIA DOS SENTIMENTOS E PERCEPÇÕES DO TERAPEUTA EM SESSÃO: ESTUDO 
DE CASO E INTERVENÇÃO FAP. Ana Gabriela Santos (ACTA - Psicoterapia Comportamental, 
Londrina, Brasil) Priscilla Araújo Taccola (IACEP, Londrina, Brasil) – sgabriela.ana@gmail.com 

O presente trabalho tem como objetivo descrever o atendimento realizado com um homem 
adulto de 22 anos, estudante de ensino superior. A intervenção clínica foi feita com base nos 
pressupostos da terapia analítico-funcional (FAP). A queixa inicial apresentada pelo cliente era 
a de grande sofrimento causado pelo relacionamento amoroso abusivo em que estava. Foram 
realizadas 20 sessões e a terapeuta fazia supervisões quinzenais do caso. No decorrer das 
sessões, ficou evidente que o cliente apresentava dificuldades também em outros contextos 
e relacionamentos, por exemplo, quando este relatava discussões no trabalho, com a família 
e na relação amorosa, comportamentos analisados como O1. As dificuldades de 
relacionamentos foram percebidas também em sessão quando o cliente emitia 
comportamentos como discordar e/ou ignorar o que a terapeuta lhe dizia, mudar de assunto, 
mexer no celular durante as sessões, dizer que não precisava de ajuda, entre outros. Tais 
comportamentos foram classificados como “arrogância” e analisados como CRB 1. Por isso, 
em supervisão, foi identificada a necessidade de analisar a relação terapêutica em sessão, 
intervindo de modo a relatar ao cliente as dificuldades da terapeuta nos atendimentos. A 
intervenção foi feita a partir do relato da terapeuta sobre como esta se sentia quando o cliente 
emitia tais CRB'S 1. Com isso, foi possível evocar os CRB’s 1, intervindo quando estes ocorriam, 
e dar condições para que o cliente começasse a emitir CRB’s 2. Conclui-se que o cliente foi 
beneficiado pelo processo terapêutico, pois a partir da intervenção passou a emitir CRB’s 2, 
como admitir que precisava da ajuda da terapeuta, e O2, como pedir desculpas a colegas do 
trabalho. 

Palavras-chave: Psicoterapia Analítica Funcional, Análise de Caso, Relação Terapêutica 

Tipo de Trabalho: Relato de Experiência em Estudo de Caso 

Temática do Trabalho: Psicologia Clínica 

 

 

INFLEXIBILIDADE PSICOLÓGICA:  AS CONSEQUÊNCIAS DE UMA HISTORIA DE 
INFLEXIBILIDADE NA VIDA ADULTA Amanda Carolina Rocha (ACTA - Psicoterapia 
Comportamental, Londrina - PR, Brasil) Lilian Cristiane Almirão Juliani (IACEP, Londrina - PR, 
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Brasil) Luciana Aparecida Zanella Gusmão (IACEP, Londrina - PR, Brasil) – 
amandac.rocha3@gmail.com 

O presente trabalho tem como objetivo descrever o atendimento de um caso clínico e apontar 
como as consequências de uma história de vida de inflexibilidade psicológica interferiram no 
comprometimento do processo terapêutico. O cliente era um jovem adulto de 27 anos, 
solteiro e desempregado. A intervenção clínica foi feita com base nos pressupostos da Terapia 
de Aceitação e Compromisso (ACT), sendo realizadas 31 sessões no período de um ano e as 
terapeutas faziam supervisões quinzenais sobre o caso. A queixa inicial apresentada pelo 
cliente foi a insastifação com a carreira profissional e a dificuldade em gostar de pessoas. 
Porém, foi percebido pelas terapeutas a dificuldade em identificar e descrever sentimentos, 
déficit de repertório social, comportamentos compulsivos e pensamentos suicidas. No 
decorrer das sessões, também ficou evidente que o cliente se apresentava pouco sensível às 
situações difíceis de sua vida e ao que as terapeutas falavam, tinha baixo repertório para 
enfrentamento de situações difíceis, pouca tolerância emocional e dificuldade na resolução 
de problemas, o que foi caracterizado pelas terapeutas de inflexibilidade psicológica. Esses 
comportamentos considerados como comportamentos problemas foram percebidos pelos 
terapeutas ao longo do processo terapêutico, uma vez que o cliente faltava varias sessões 
seguidas sem dar justificativas, não atendia ao celular e não respondia mensagens quando as 
terapeutas tentavam entrar em contato, não fazia as atividades sugeridas pelas terapeutas e 
se esquivava de assuntos considerados difíceis dizendo que estava tudo bem e que ele não se 
importava, mesmo que a situação tivesse uma consequência direta em sua vida. A intervenção 
se baseou em desenvolver no cliente a aceitação de seus pensamentos e sentimentos, assim 
como de sua história de vida e o reconhecimento das contingências relacionadas a eles; e 
assim emitir mudanças comportamentais suficientes para alterar as condições responsáveis 
pelo seu sofrimento. Foi através de vivencias na própria sessão que as terapeutas trabalharam 
a tolerância emocial desenvolvendo com o cliente a flexibilidade psicológica. Por fim, 
percebeu-se a importância do desenvolvimento da flexibilidade psicológica para que o cliente 
se comprometa com o processo terapêutico e com as mudanças que este sugere para sua 
vida. 

Palavras-chave: Análise de caso, Flexibilidade psicológica, Terapia de Aceitação e 
Compromisso 

Tipo de Trabalho: Relato de Experiência em Estudo de Caso 

Temática do Trabalho: Psicologia Clínica 

 

 

INFLEXIBILIDADE PSICOLÓGICA: O SENTIMENTO DO TERAPEUTA COLABORANDO NO 
PROCESSO DE MELHORA Lilian Cristiane Almirão Juliani (Instituto de Análise do 
Comportamento em Estudos e Psicologia, IACEP, Londrina- PR, Brasil) Amanda Carolina Rocha 
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(Psicoterapia Comportamental, ACTA, Londrina- PR, Brasil) Luciana Aparecida Zanella Gusmão 
(Instituto de Análise do Comportamento em Estudos e Psicologia, IACEP, Londrina- PR, Brasil) 
– lilian.juliani.psicologia@gmail.com 

A Terapia de Aceitação e Compromisso propõe que o cliente consiga: aceitar pensamentos e 
sentimentos; reconhecer as contingências relacionadas a eles; e emitir mudanças 
comportamentais suficientes para alterar as condições responsáveis pelo sofrimento. O 
terapeuta é responsável por auxiliá-lo a promover flexibilidade psicológica, procedimento 
compreendido pela habilidade de sentir-se pleno, de estar em contato com o presente, 
consciente e engajado com a própria vida, capaz de escolher por persistir ou mudar, a partir 
dos seus valores de vida. Mas, é comum que o cliente apresente inflexibilidade psicológica, 
caracterizada pelo repertório comportamental ser principalmente governado pelas 
experiências internas, sendo que as contingências externas têm poucos recursos para operar 
nas mudanças, gerando assim sofrimento. O estudo propõe a discussão dos sentimentos dos 
terapeutas em situações de inflexibilidade psicológica. A partir de um caso clínico, atendido 
por terapeuta e co-terapeuta durante 31 sessões sob supervisões quinzenais. O cliente (C.), 
27 anos, solteiro, desempregado, buscou a terapia queixando-se da sua carreira profissional 
e por não gostar de pessoas. Porém, foi percebido pelos terapeutas que C. tinha dificuldades 
em identificar e descrever sentimentos, déficit de repertório social, comportamentos 
compulsivos, pensamentos suicidas, baixo repertório para enfrentamento de situações 
difíceis, pouca tolerância emocional e dificuldade na resolução de problemas. Foi trabalhado 
com a identificação de sensações corporais, pensamentos e sentimentos; posteriormente, 
trabalhou-se com o reconhecimento das contingências e os ambientes que eles ocorriam, 
também foi investigado os valores de vida. Ao longo desse processo C. demonstrou-se pouco 
sensibilizado as situações difíceis de sua vida e ao que os terapeutas falavam, sempre muito 
responsivo aquilo que ele achava e pensava, ainda que era fora da realidade. Nos 
atendimentos os terapeutas sentiam-se impotentes e angustiados por conta do não controle 
de contingências do ambiente fora do setting terapêutico e pelas esquivas. Uma vez que C. 
não aderia ao tratamento, houve a necessidade de um contrato de comprometimento. 
Quando questões mais complicadas surgiram, C. demonstrou-se inflexível e acabou por não 
comparecer nas sessões seguintes sem dar explicações ou justificativas, comportamento 
cotidiano de C. Mais uma vez o sentimento foi de impotência, foi necessário contatar a família, 
sendo que o caso exigia cuidado. Foi exposto para C. os sentimentos dos terapeutas, 
permitindo que o C. se sensibilizasse e comparasse com outras situações, nas sessões 
seguintes C. passou a entrar em contato com o que estava sentindo, disposto a se comportar 
diferente almejando mudanças e contando com a ajuda dos terapeutas. Por fim, percebeu-se 
que os sentimentos do profissional são indispensáveis no trabalho com inflexibilidade 
psicológica, uma vez que na relação terapêutica é uma réplica da comunidade verbal. 

 

Palavras-chave: Terapia de Aceitação e Compromisso, Análise de caso, Flexibilidade 
psicológica 
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Tipo de Trabalho: Relato de Experiência em Estudo de Caso 

Temática do Trabalho: Psicologia Clínica 

 

DEPRESSÃO SOB A PERSPECTIVA DA ANÁLISE DO COMPORTAMENTO Ludmila Zatorre 
Dantas (Departamento de Processos Psicológicos Básicos, Laboratório de Aprendizagem 
Humana, Programa de pós-graduação em Ciências do Comportamento, Universidade de 
Brasília, Brasília - DF, Brasil) Raquel Maria de Melo (Departamento de Processos Psicológicos 
Básicos, Laboratório de Aprendizagem Humana, Programa de pós-graduação em Ciências do 
Comportamento, Universidade de Brasília, Brasília - DF, Brasil)  – ludmiladantas@gmail.com 

A depressão é classificada como um transtorno crônico, recorrente e incapacitante, além de 
ser uma das psicopatologias mais crescente no mundo. No DSM V, caraterísticas gerais do 
Transtorno Depressivo são: presença de humor triste, vazio ou irritável, acompanhado de 
alterações somáticas e cognitivas que afetam significativamente a capacidade de 
funcionamento do indivíduo.  Em geral, na literatura clínica observa-se uma grande ênfase nos 
sintomas que o indivíduo apresenta para que seja realizado o diagnóstico da depressão (seja 
leve, moderada ou maior). Na Análise do Comportamento, essas descrições são denominadas 
topográficas, pois descrevem apenas a forma como o comportamento ocorre e, portanto, não 
são foco de análise nessa ciência. Este trabalho tem como objetivo descrever a depressão a 
partir da perspectiva da Análise do Comportamento, a partir de revisão da literatura. 
Adicionalmente, serão analisadas as possíveis causas de comportamentos considerados 
depressivos e qual o diferencial da perspectiva analítico-comportamental no entendimento e 
explicação desse transtorno tão presente atualmente na sociedade. Para a Análise do 
Comportamento, comportamentos considerados patológicos são regidos pelas mesmas leis 
comportamentais que os demais comportamentos, assim, se o comportamento ocorre é 
porque gera reforço de alguma maneira. De modo geral, o tratamento do quadro depressivo 
é realizado por meio de análise funcional e não topográfica. Essa é a premissa de três tipos de 
abordagens terapêuticas pautadas nessa ciência, são elas: a Ativação Comportamental (BA), 
Psicoterapia Analítica Funcional (FAP) e Terapia de Aceitação e Compromisso (ACT). As 
variáveis que afetam a instalação e manutenção de comportamentos depressivos apresentam 
as seguintes funções: consequenciais (em relação à baixa densidade de reforço); 
respondentes (principalmente quando o indivíduo está exposto à contingências de extinção 
e/ou punição) e estabelecedoras (altera a magnitude ou valor do reforço). Assim, apesar das 
diferentes conduções terapêuticas na Análise do Comportamento, de modo geral, as 
intervenções tem o objetivo de diminuir a frequência (e eliminar) os comportamentos 
depressivos que, em sua maioria, são controlados por reforço negativo e envolvem 
discriminação dos estímulos dessas variáveis de controle; aumento/instalação de habilidades 
sociais; instalação e manutenção desses comportamentos por meio da análise funcional das 
contingências em vigor e, principalmente, o aumento da frequência de comportamentos 
reforçados positivamente. 
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Palavras-chave: psicopatologia, análise funcional, terapia analítco-comportamental 

Tipo de Trabalho: Reflexão Teórico-Filosófica 

Temática do Trabalho: Psicologia Clínica 

 

 

DIFERENTES MODELOS ANIMAIS PARA O ESTUDO DA DEPRESSÃO NA ANÁLISE DO 
COMPORTAMENTO Ludmila Zatorre Dantas (Departamento de Processos Psicológicos 
Básicos, Laboratório de Aprendizagem Humana, Programa de pós-graduação em Ciências do 
Comportamento, Universidade de Brasília, Brasília - DF, Brasil) Raquel Maria de Melo 
(Departamento de Processos Psicológicos Básicos, Laboratório de Aprendizagem Humana, 
Programa de pós-graduação em Ciências do Comportamento, Universidade de Brasília, 
Brasília - DF, Brasil)  – ludmiladantas@gmail.com 

A depressão é atualmente um dos transtornos psiquiátricos mais crescentes na população 
mundial, é multideterminado e engloba uma variedade de sintomas, como a presença de 
humor triste, vazio ou irritável e falta de prazer ou interesse (anedonia). Alguns modelos 
animais são utilizados para simular características desse transtorno com a finalidade de 
identificar as variáveis envolvidas na instalação e manutenção do comportamento depressivo. 
Assim, o objetivo deste trabalho é descrever diferentes modelos animais utilizados para 
estudar a depressão, como esses modelos são usados e suas vantagens e desvantagens. Um 
modelo bastante conhecido na Análise do Comportamento é o desamparo aprendido. Nesse 
modelo, os animais do grupo experimental são expostos a uma situação de estresse 
incontrolável (e.g., apresentação de choque), enquanto os animais do grupo controle não 
passam por essa exposição. Posteriormente, os animais de ambos os grupos são expostos a 
uma situação na qual o estímulo estressor é controlável (e.g., o choque é suspenso quando o 
animal emite uma determinada resposta). Os animais do grupo experimental tendem a não 
aprender a resposta que gera a suspensão do estímulo estressor, enquanto os animais do 
grupo controle passam a emitir comportamentos de fuga. Isso sugere que a exposição a uma 
situação estressora incontrolável produz desempenhos deficientes em aprendizagens 
subsequentes. Outro modelo animal é o “desespero” comportamental (behavioural despair), 
no qual ratos são forçados a nadar em um espaço confinado após uma tentativa inicial de 
escapar do local. Observa-se que os animais adotam uma postura imóvel, “desistindo” do 
comportamento de fuga. No modelo de estresse suave ou crônico é apresentada uma 
variedade de estímulos estressores imprevisíveis que variam desde estímulos que geram 
menor estresse (e.g., privação de água e comida) a estímulos que geram maior estresse no 
animal (e.g., choque ou imersão em água gelada). Nesse modelo verifica-se a adaptação do 
animal ao estresse repetitivo. No modelo de separação ou isolação social, os animais são 
separados de suas mães ou parceiros. Essa separação gera comportamentos agressivos 
diversos. Esse modelo já foi testado com gatos, cachorros, macacos e pássaros, e seria uma 
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analogia a comportamentos depressivos evocados em resposta ao luto, por exemplo. Na 
bulbectomia olfatória, ratos passam por um procedimento de remoção de seus bulbos 
olfatórios e, posteriormente, apresentam uma variedade de mudanças comportamentais, 
como: irritabilidade e déficit na aprendizagem de comportamentos de esquiva (semelhante 
ao que ocorre no desamparo aprendido). Apesar de alguns autores apontarem que a validade 
desses modelos não é totalmente provada, esses modelos têm a vantagem de fornecer uma 
melhor identificação e análise das variáveis que podem gerar comportamentos considerados 
depressivos, assim como elucidar fatores de risco e padrões comportamentais comuns em 
humanos e não-humanos. 

Palavras-chave: modelos animais, comportamento depressivo, análise funcional 

Tipo de Trabalho: Outro 

Temática do Trabalho: Análise Experimental do Comportamento 

 

 

CONTAÇÃO DE HISTÓRIAS ENQUANTO ESTRATÉGIA DE COPING NO AMBIENTE HOSPITALAR 
Lilian Cristiane Almirão Juliani (Universidade Estadual de Londrina, Londrina-PR, Brasil) 
Giovana Maria Mourinho Ferreira (Universidade Estadual de Londrina, Londrina-PR, Brasil) – 
lilian.juliani.psicologia@gmail.com 

A internação hospitalar pode causar estresse e ansiedade, estratégias de enfrentamento 
comportamental (coping) podem reduzir o impacto deste evento estressante. Outros fatores 
como experiência prévia, processos mediadores, variabilidade individual e previsibilidade, 
colaboram ou não para eficácia dessa estratégia. No Hospital Universitário de Londrina, o 
projeto de extensão “Sensibilizarte- A arte como instrumento para humanização no cuidado 
em saúde”, promove atividades artísticas dentro das alas de internação, sendo uma delas a 
Contação de Histórias. O presente estudo tem por objetivo descrever a Contação enquanto 
uma estratégia que colabora para o enfrentamento comportamental de pacientes 
hospitalizados. As experiências de colaboradores do projeto dão pistas de como este recurso 
artístico contribui para que a hospitalização seja vivenciada de forma mais tolerável. Contar 
histórias no ambiente hospitalar envolve contato direto com o paciente e possibilita que o 
mesmo vivencie por alguns instantes uma realidade diferente da qual está inserido, ao passo 
que ouve uma história o paciente é convidado a imaginar personagens e ambientes, envolvido 
no enredo da história pode lembrar-se de momentos de sua vida, contos conhecidos por ele 
e por vezes sente-se à vontade para compartilhá-los. Os pacientes relatam que as 
intervenções realizadas pelos contadores de histórias são muito importantes pois se 
configuram como um momento de distração e mudança de foco da doença para si mesmos, 
resultando em uma redução do estresse e ansiedade. O fato de os internados se permitirem 
participar deste tipo de trabalho pode ser entendido como a adoção de estratégia de coping 
direcionada a busca de apoio social, a qual tem um papel fundamental na promoção de saúde 
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dos pacientes a medida que auxilia no aumento dos comportamentos de adaptar-se por meio 
do manejo das emoções, de orientação afetiva e retro-informação. Portanto, a partir dos 
relatos dos envolvidos percebe-se que contar história corrobora para o enfrentamento 
comportamental da internação, ainda não foi possível uma mensuração quantitativa. 

Palavras-chave: estratégia de coping, Contação de histórias, hospital 

Tipo de Trabalho: Relato de Experiência Institucional 

Temática do Trabalho: Psicologia da Saúde 

 

 

TERAPIA COMPORTAMENTAL DE CASAL INTEGRATIVA: PROMOÇÃO DE ACEITAÇÃO 
EMOCIONAL POR MEIO DE ESTRATÉGIAS DE TOLERÂNCIA CONJUGAL Rafaela dos Santos 
Vieira (Departamento de Psicologia Clínica, Pontifícia Universidade Católica do Paraná - 
PUCPR; IPAC - Instituto de Psicologia e Análise do Comportamento, Londrina - PR, Brasil) 
Marcos Roberto Garcia (Departamento de Psicologia Clínica, Pontifícia Universidade Católica 
do Paraná - PUCPR; IPAC - Instituto de Psicologia e Análise do Comportamento, Londrina - PR, 
Brasil)  – rafaelavieira.psico@gmail.com 

Muitos casais sofrem por não conseguir atingir expectativas de um relacionamento, e por não 
saberem como agir diante dos conflitos intensifica-se a busca por ajuda psicológica. Percebe-
se então a importância da Terapia de Casal. A proposta deste trabalho foi partir dos processos 
da Terapia Comportamental de Casal Integrativa (TCCI), com o objetivo de: a) desenvolver a 
aceitação emocional mediante de um repertório de tolerância, b) aumentar a satisfação 
conjugal, c) diminuir conflitos e d) solucionar problemas. Participaram um casal com queixa 
de dificuldade no relacionamento afetivo e sexual recrutado no Núcleo de Práticas em 
Psicologia da PUCPR - campus Londrina. Foram realizadas 15 sessões, abordando temas do dia 
a dia do casal que causavam conflitos, e utilizadas estratégias de tolerância: Reênfase Positiva 
e Diferenças Complementares, que consistiram em identificar pontos positivos de 
comportamentos considerados negativos e perceber como essas características causavam um 
equilíbrio na relação. O casal chegou à terapia considerando que o principal problema da 
relação era o aspecto financeiro, e que, ao resolvê-lo, tudo ficaria bem. A esposa apresentou 
comportamentos de controle coercitivo, e o esposo, apresentou comportamentos de se calar 
diante das situações, com a função de fuga/esquiva. Após as sessões de avaliação e feedback, 
caracterizada pelas 7 primeiras sessões com o principal objetivo de identificar o problema do 
casal, a melhora foi perceptível em sessão: a esposa passou a dar mais abertura ao esposo, 
permitindo e se interessando pela fala dele, bem como contribuindo com ele. Ele passou a se 
expressar de forma mais clara e efetiva, no que tangia a expressividade de sentimentos e 
pensamentos. Em sessão passaram a resolver os conflitos sem a intervenção da terapeuta, 
pois ao iniciar alguma discussão, espontaneamente demandavam do outro que falasse de seus 
sentimentos e pensamentos, tentando compreender o ponto de vista do parceiro e aceitando 
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que essa é a forma que ele aprendeu a agir diante das situações, bem como, olharem para os 
aspectos positivos da atitude do parceiro, e entender o quanto é importante para a relação. 
Pode-se concluir que o processo de terapia apresentou resultados significativos quanto ao 
relacionamento desse casal, e principalmente, a forma de tentar resolver os conflitos. Foi 
possível perceber que com as estratégias de tolerância trabalhadas em sessões, eles passaram 
a apresentar comportamentos empáticos um com o outro como produto do aumento da 
aceitação emocional no relacionamento. 

Palavras-chave: Terapia Comportamental de Casal Integrativa, Aceitação Emocional., 
Tolerância Conjugal 

Tipo de Trabalho: Relato de Experiência em Estudo de Caso 

Temática do Trabalho: Psicologia Clínica 

 

 

GRUPOS DE APPROACH – INTERVENÇÃO INFANTIL E JUVENIL IN LOCO Raissa Roberti 
Benevides (Grupo D20 – Desenvolvimento em Habilidade Social, São Paulo - SP, Brasil) 
Germano Henning (Grupo D20 – Desenvolvimento em Habilidade Social, São Paulo - SP, Brasil) 
Marcus Túlio Pereira de Andrade (Grupo D20 – Desenvolvimento em Habilidade Social, São 
Paulo - SP, Brasil) Priscila Kawaguchi (Grupo D20 – Desenvolvimento em Habilidade Social, São 
Paulo - SP, Brasil)  – raissaroberti@gmail.com 

Considerando que a interação é fundamental para que ocorra o comportamento social e que 
as habilidades sociais, que podem ser desenvolvidas durante essa interação, possibilitam o 
contato do indivíduo com outros ambientes de aprendizagem a medida que facilitam a 
iniciação e manutenção de relacionamentos sociais, contribuem para a aceitação por colegas 
e resultam em ajustamento ambiental satisfatório, é de extrema importância que durante a 
intervenção os psicólogos aproximem os clientes das contingências naturais que os clientes 
vão enfrentar em seu cotidiano. Diante disso, o presente trabalho tem como objetivo 
apresentar um grupo de intervenção focado no approach. Approach, do termo inglês 
aproximação, é um dos aspectos fundamentais de uma interação social, descreve o modo 
como uma pessoa aborda outra: como ela interage, fala, discute questões pessoais e/ou 
casuais, expressões faciais e corporais, dentre outros fatores. O grupo Approach objetivou 
treinar e desenvolver habilidades sociais em crianças e adolescentes em locais mais naturais 
e de interesse deles a fim de estimular a conversa entre os participantes e com pessoas 
desconhecidas dentro de um contexto mais controlado. Ou seja, além de fortalecer o vínculo 
entre os integrantes do grupo, há a oportunidade de conversarem com outras pessoas fora da 
terapia contribuindo para a generalização de comportamentos ensinados em consultório. 
Todas as sessões foram extra-consultório, ou seja, ocorreram em ambientes de interação 
naturais como shoppings, parques, feiras, exposições, etc. Os psicólogos responsáveis, 
acompanharam cada momento e auxiliaram para que os clientes ganhassem cada vez mais 
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confiança nas interações. Os encontros foram mensais com duração aproximada de duas 
horas, seguindo um cronograma previamente estipulado. A partir dos encontros, os 
participantes conseguiram estabelecer e aprimorar o repertório que estava sendo 
desenvolvimento dentro do consultório, dessa forma conseguiram fazer contato com 
estranhos, fazer pedidos em loja, administrar dinheiro, entre outros. Percebeu que o vínculo 
entre os participantes favoreceu a intervenção de modo a aumentar a confiança dos 
participantes. Dessa forma, o grupo de Approach contribuiu positivamente para a 
manutenção e generalização dos comportamentos que estavam sendo trabalhados em 
consultório. 

Palavras-chave: extra-consultório, grupo infantil, approach 

Tipo de Trabalho: Relato de Experiência em Estudo de Caso 

Temática do Trabalho: Psicologia Clínica 

 

 

COMO A PSICOTERAPIA COMPORTAMENTAL FOI EFETIVA PARA A MELHORA DE UMA 
CLIENTE COM FIBROMIALGIA Nathália Maria C. de O. Denardo Rosa (Departamento de 
Psicologia Geral e Análise do Comportamento / Serviço de Aconselhamento Genético, 
Universidade Estadual de Londrina, Londrina - PR, Brasil) Renata Grossi (Departamento de 
Psicologia Geral e Análise do Comportamento / Serviço de Aconselhamento Genético, 
Universidade Estadual de Londrina, Londrina - PR, Brasil) – nathaliamdenardo@gmail.com 

O trabalho a ser apresentado consiste no relato de um processo psicoterapêutico individual 
realizado na Clínica Psicológica da UEL, em estágio curricular vinculado ao Serviço de 
Aconselhamento Genético também da UEL.  A cliente em questão foi R., que possuía 44 anos, 
era casada, tinha um filho e trabalhava como farmacêutica hospitalar em uma clínica em 
Londrina, onde também residia. Ela era portadora de fibromialgia, artrite reumatoide e era 
celíaca - possuía alergia ao glúten - o que gerava sintomas físicos como dores nos músculos, 
ossos e uma constante sensação de cansaço. Ao longo da psicoterapia, elaborou-se a hipótese 
de que esses sintomas estavam intimamente ligados aos sentimentos de R. em relação à sua 
rotina tanto no ambiente de trabalho, quanto no ambiente familiar. A cliente relatava uma 
sobrecarga emocional intensa relacionada ao pai, ao falecimento da mãe, aos irmãos, ao 
marido e à sua família, além do filho, que também era portador de fibromialgia e da artrite 
reumatoide.  Além disso, ela relatava também que sentia uma grande dificuldade ao expressar 
seus sentimentos para essas pessoas e para seus colegas de trabalho, adotando, 
frequentemente, uma postura passiva em relação ao outro. Esses relatos, associados aos 
relatos das dores físicas da cliente, foram fortalecendo a hipótese de que sua sobrecarga 
emocional e sua dificuldade de expressar-se estavam intimamente ligadas com a sensação de 
cansaço físico e com as crises relatadas.  Ao longo das sessões terapia abordou-se o 
relacionamento com o marido e sua família, assertividade, doenças crônicas da cliente, e uma 
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tentativa de adoção realizada por ela, demanda que fez com que algumas sessões fossem 
dedicadas a esse assunto, fazendo a cliente questionar sua história de vida, identificar 
comportamentos reforçados ou punidos nessa história, além de faze-la questionar e 
desconstruir suas autorregras, buscando compreende-las e construir outras mais funcionais. 
Ao final do processo, após as diversas leituras realizadas sobre fibromialgia e após o processo 
realizado com R., foi possível notar que as manifestações físicas da fibromialgia e do 
reumatismo estavam, sim, agregadas às vivências traumáticas, relações familiares coercitivas, 
conflitos e sobrecargas experimentadas pela cliente. Foi possível também perceber uma 
mudança no padrão de comunicação de R., se tornando mais assertiva, e foi possível também 
notar que essa assertividade acompanhou uma diminuição das queixas de R. em relação ao 
cansaço físico e mental, que já não era mais constante e teve uma melhora considerável. 

Palavras-chave: Fibromialgia, Psicologia da Saúde, Terapia Comportamental 

Tipo de Trabalho: Relato de Experiência em Estudo de Caso 

Temática do Trabalho: Psicologia da Saúde 

 

 

ELABORAÇÃO DE MANUAIS PARA INTERVENÇÃO COM MULHERES USUÁRIAS DE PRODUTOS 
DERIVADOS DE TABACO CONSIDERANDO GÊNERO. Thaís Distéfano Wiltenburg 
(Departamento de Psicologia Geral e Análise do Comportamento, Universidade Estadual de 
Londrina, Londrina, Brasil) Nádia Kienen (Departamento de Psicologia Geral e Análise do 
Comportamento, Universidade Estadual de Londrina, Londrina, Brasil) Isabel Cristina Scarinci 
(Division of Preventive Medicine, University of Alabama at Birmingham, Birmingham, Estados 
Unidos) – thais_distefano@hotmail.com 

A importância de considerar questões de gênero em contextos de saúde tem sido reconhecida 
cada vez mais por instituições, agências financiadoras, implementadores de programas e 
formuladores de políticas públicas como essencial para melhorar a saúde das populações em 
todo o mundo. A integração de gênero é uma estratégia para garantir que preocupações e 
interesses de mulheres e homens sejam refletidos nas operações e estruturas institucionais 
dos sistemas de saúde. Com relação ao uso de produtos derivados do tabaco, a necessidade 
de concentrar esforços no seu controle considerando as características de gênero têm sido 
ressaltadas como prioridade por documentos e guias de referência publicados nos últimos 
anos. O objetivo deste trabalho foi elaborar o material a ser utilizado em uma intervenção 
implementada por Agentes Comunitários de Saúde (ACSs) com mulheres usuárias de produtos 
derivados do tabaco, como apoio ao Programa de Cessação do Tabagismo oferecido no 
Sistema Único de Saúde, nas Unidades Básicas de Saúde. Participaram do estudo 48 mulheres 
fumantes e ex-fumantes, 6 Agentes Comunitárias de Saúde e 19 profissionais de saúde 
atuantes no Programa de Cessação do Tabagismo no SUS. Foram realizados grupos focais e 
entrevistas com as participantes. Uma vez que a primeira versão do material foi produzida, 
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este material foi compartilhado com algumas ACSs e profissionais de saúde, para que estas 
avaliassem a linguagem, conteúdo, adequação das imagens e apresentação. Após este 
feedback, foi produzida a versão final dos materiais. Resultaram deste processo a elaboração 
de dois materiais: o Manual da ACS, para ser utilizado na capacitação das ACS, abordando 
questões sobre a produção e produtos derivados do tabaco; nicotina e dependência; a 
indústria do tabaco; mudança de comportamento; modelo das etapas de mudança; teoria 
cognitivo social; entrevista motivacional e resolução de problemas e comunicação; e o Manual 
da Paciente, para ser utilizado na intervenção, sendo composto de 12 guias ilustrados, 
abordando as diferentes etapas do processo de cessação. 

Palavras-chave: gênero, saúde, tabaco 

Apoio Financeiro: O trabalho foi realizado com apoio financeiro do National Institutes of 
Health – NIH/USA (processo NIH – 1R01TW009272). 

Tipo de Trabalho: Pesquisa Aplicada 

Temática do Trabalho: Psicologia da Saúde 

 

 

INVESTIGAÇÃO DA FORMAÇÃO ACADÊMICO-PROFISSIONAL E DOS CONHECIMENTOS SOBRE 
O TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA EM PROFISSIONAIS DE UMA UNIDADE BÁSICA DE 
SAÚDE Silvia Cristiane Murari (Departamento de Psicologia Geral e Análise do 
Comportamento, Universidade Estadual de Londrina, Londrina - PR, Brasil) Nilza Micheletto 
(Programa de pós-graduação em Psicologia Experimental: Análise do Comportamento, 
Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, São Paulo - SP, Brasil) – murari@uel.br 

O Transtorno do Espectro Autista (TEA) não possui uma etiologia definitiva, seu diagnóstico 
permanece clínico. O grau de comprometimento do TEA depende, em parte, do quão 
precocemente os primeiros sinais de seu desenvolvimento são detectados e de a criança ser 
encaminhada, o quanto antes, para intervenções adequadas. Serviços de vigilância do 
desenvolvimento (puericultura) são realizados por enfermeiros e pediatras nas Unidades 
Básicas de Saúde (UBS), gratuita e periodicamente desde os primeiros dias de vida da criança. 
Dessa forma, a vigilância do desenvolvimento é vista como a oportunidade ideal para que os 
profissionais da saúde avaliem e encaminhem crianças com risco de desenvolver 
comportamentos autistas. Do exposto, o presente trabalho teve por objetivo investigar a 
formação acadêmico-profissional e os conhecimentos sobre o TEA em auxiliares de 
enfermagem, enfermeiros e pediatra de uma UBS. Para tanto foram entrevistados um 
pediatra, um enfermeiro e cinco auxiliares de enfermagem. A elaboração do roteiro de 
entrevista foi orientada pelas informações da literatura sobre aspectos das práticas e 
formação dos profissionais para a identificação precoce de sinais do TEA. As questões do 
roteiro versaram sobre: formação profissional, treinamento ou capacitação para realização de 
atendimentos de puericultura, materiais de orientação para realização de puericultura e 
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conhecimentos sobre TEA. Todas as entrevistas foram realizadas em salas de atendimento nas 
instalações da UBS e duraram em média 30 minutos. Os dados coletados revelaram que cinco 
dos sete profissionais entrevistados fizeram pós-graduação ou capacitação, mas nenhuma em 
desenvolvimento infantil como recomenda a literatura. Quanto a terem recebido algum 
treinamento ou curso de capacitação para a realização da puericultura, seis auxiliares de 
enfermagem disseram que não. Com relação aos conhecimentos sobre o TEA, as respostas 
concentraram-se na atipicidade do olhar, no isolamento e nos problemas de fala da criança. 
A partir dos resultados concluiu-se que se faz urgente a capacitação e treinamento de 
profissionais de saúde, pois falhas na vigilância do desenvolvimento podem por muitas 
crianças em risco de desenvolver comportamentos que mais tarde podem ser critérios de 
diagnóstico do TEA. 

Palavras-chave: vigilância do desenvolvimento, análise do comportamento, identificação 
precoce 

Apoio Financeiro: CAPES. 

Tipo de Trabalho: Pesquisa Aplicada 

Temática do Trabalho: Psicologia da Saúde 

 

 

APLICAÇÃO DE UM INSTRUMENTO QUE IDENTIFICA OPERANTES VERBAIS NA RELAÇÃO 
TERAPÊUTICA Giselly Tainá de Oliveira (Departamento de Psicologia Geral e Análise do 
Comportamento, Pontifícia Universidade Católica do Paraná PUCPR, Londrina- PR, Brasil) 
Marcos Roberto Garcia (Departamento de Psicologia Geral e Análise do Comportamento, 
Pontifícia Universidade Católica do Paraná PUCPR, Londrina- PR, Brasil) Livia Gabriela Selleti 
Massabki (Departamento de Psicologia Geral e Análise do Comportamento, Centro 
Universitário Filadélfia, Londrina- PR, Brasil)  – giselly.taina@hotmail.com 

O comportamento verbal no contexto clínico é parte fundamental, e para a Psicoterapia 
Analítico Funcional constitui uma condição suplementar para a identificação de 
comportamentos clinicamente relevantes. Os relatos verbais para terapeutas 
comportamentais são dados disponíveis para análise da relação terapêutica. A relação 
terapêutica é construída dentro de um universo verbal. Análise dessa relação em operantes 
verbais pode ser um caminho produtivo para o entendimento das sutilezas ocorridas na 
relação entre terapeuta e cliente. O objetivo do trabalho foi avaliar uma forma de direcionar 
a analise na classificação dos operantes por meio de um instrumento de avaliação do 
comportamento verbal. Participaram do estudo uma terapeuta recém-formada e um cliente, 
e como avaliadores. Foi utilizado, por três estudantes de Psicologia, sendo que duas 
estudantes eram de pós-graduação em análise do comportamento aplicada, um instrumento 
para direcionar na avaliação da relação verbal entre terapeuta-cliente em uma sessão de 
psicoterapia. O instrumento foi construído para auxiliar terapeutas a identificarem operantes 
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verbais na sessão de psicoterapia, podendo assim ter uma melhor qualidade de intervenção 
dos comportamentos clinicamente relevantes (CCR) do cliente e ter melhor clareza da relação 
terapêutica. Os dados obtidos apontaram que as participantes utilizaram o instrumento de 
forma diferente e que a percepção no momento da categorização da sessão mostrou 
variabilidade na frequência dos dados. Os operantes Tatos e Mandos foram os que tiveram 
concordância quanto a sua ocorrência, mas não quanto a sua frequência. A classificação dos 
operantes, entre as avaliadoras, foi uma das dificuldades encontradas, uma vez que no 
contexto clínico a maioria das relações verbais é controlada por múltiplas variáveis, em que 
vários operantes podem ocorrer de forma concomitante numa mesma frase e o risco de 
categorias topográficas prevalecerem sobre a função é maior. Concluiu-se que a utilização do 
instrumento em partes ajudou a olhar para a sessão levando em considerações as variáveis 
de controle do comportamento verbal, porém, as marcações de cada avaliador provocou 
variabilidade nos dados, mostrando a dificuldade em identificar as funções verbais dentro da 
sessão. Portanto, ainda é necessário outros estudos no que tange a identificação dos 
operantes verbais dentro de sessões de psicoterapia, ajudando os terapeutas analisar 
funcionalmente o comportamento humano. 

Palavras-chave: comportamento verbal, relação terapêutica, classificação de operantes 
verbais 

Tipo de Trabalho: Pesquisa Aplicada 

Temática do Trabalho: Psicologia Clínica 

 

 

O ATENDIMENTO MULTIPROFISSIONAL À CRIANÇA COM ALTAS HABILIDADES: UM RELATO 
DE CASO Mariane Leal Faleiros (Departamento de Psicologia Geral e Análise do 
Comportamento, Universidade Estadual de Londrina, Londrina - PR, Brasil) Priscilla Gadda 
Ribeiro (Departamento de Psicologia Geral e Análise do Comportamento, Universidade 
Estadual de Londrina, Londrina - PR, Brasil) Karla Batilana (Departamento de Psicologia Geral 
e Análise do Comportamento, Universidade Estadual de Londrina, Londrina - PR, Brasil) Silvia 
Aparecida Fornazari da Silva (Departamento de Psicologia Geral e Análise do Comportamento, 
Universidade Estadual de Londrina, Londrina - PR, Brasil)  – marianelealfaleiros@gmail.com 

O termo Altas Habilidades é utilizado para aquela criança ou adolescente que demonstra sinais 
ou indicações de habilidade superior em alguma área geral ou específica do conhecimento, 
quando comparado aos demais de sua idade. A legislação brasileira reconhece a pessoa que 
apresenta altas habilidades como aquela que consegue compreender conceitos e 
procedimentos com maior agilidade. De acordo com os pressupostos da Análise do 
comportamento, o desenvolvimento de um comportamento habilidoso depende não 
exclusivamente da genética, mas também da história ambiental, em que determinados 
comportamentos foram reforçados e as contingências atuais mantém esse padrão de 
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comportamento. O projeto “Psicologia Clínica Comportamental para Pais com Filhos em 
Tratamento Psiquiátrico” objetiva oferecer orientação aos pais, cujos filhos estão em 
atendimento psicológico na Clínica Psicológica da UEL e em tratamento psiquiátrico no 
Ambulatório de Especialidades do Hospital Universitário (AEHU) e oferecer atendimento 
psicológico aos filhos. Dessa forma, é possível a interlocução entre o atendimento 
especializado da área médica, oferecido pela Psiquiatria, que realiza os diagnósticos e 
prescreve as medicações necessárias para o tratamento de cada caso, bem como o 
psicológico, realizado por meio de Psicoterapia Analítico-Comportamental, a qual entende o 
comportamento como a interação entre organismo e ambiente, visando analisar suas relações 
a fim de promover estratégias de intervenção que favoreçam a compreensão e mudança dos 
comportamentos problema. Será relatado o caso de Walter (nome fictício), 12 anos, o qual 
possui altas habilidades, resultado obtido por meio da avaliação com a Escala Wechsler de 
Inteligência (WISC). Foi encaminhado para atendimento psicológico com o diagnóstico, 
realizado pela Psiquiatria, de Transtorno Obsessivo Compulsivo (TOC) e Transtorno do Déficit 
de Atenção e Hiperatividade (TDAH). As queixas relatadas pela mãe foram agressividade, 
isolamento social, comportamentos repetitivos e falta de compromisso com as atividades 
tanto da escola como de casa. No atendimento psicológico, foram realizadas 26 sessões, com 
o objetivo de estabelecer um ambiente facilitador, onde o cliente possa compreender de 
forma significativa os seus comportamentos, além de aprender novos, para que seu repertório 
comportamental seja ampliado. Foram trabalhadas atividades lúdicas direcionadas ao 
desenvolvimento de autoconhecimento, à aprendizagem de habilidades sociais e à 
aprendizagem de descrição e discriminação de contingências. O caso permanece em 
andamento, sendo o objetivo atual, trabalhar com o cliente comportamentos de empatia e 
tolerância à frustração, com o uso de jogos e atividades. 

Palavras-chave: Análise do Comportamento, Altas Habilidades, Psiquiatria 

Tipo de Trabalho: Relato de Experiência em Estudo de Caso 

Temática do Trabalho: Psicologia Clínica 

 

 

ACOMPANHAMENTO TERAPÊUTICO EM TEMPO INTEGRAL: ANÁLISE DO COMPORTAMENTO 
DE FAZER AVALIAÇÃO FUNCIONAL DE UM CASO DE DEPENDÊNCIA QUÍMICA. Sebastião 
Junior dos Santos (Programa de Pós-Graduação em Análise do Comportamento, Universidade 
Estadual de Londrina, Londrina, Brasil) Thiago Soares Campoli (Programa de Pós-Graduação 
em Análise do Comportamento; Laboratório de Neurociências Comportamental e Psicologia 
Baseada em Evidências, Universidade Estadual de Londrina, Londrina, Brasil) – 
psi.sebastiaosantos@gmail.com 

O Acompanhamento Terapêutico (AT) promove condições de emissão de classes de 
comportamentos com o intuito de desenvolver e aprimorar, em ambiente natural e situações 
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cotidianas, novos repertórios nos usuários. Neste contexto, o profissional embasado nos 
princípios e conceitos analíticos-comportamentais, necessita avaliar funcionalmente as 
relações comportamentais do cliente com o meio em que vive. O objetivo do presente estudo 
foi analisar o comportamento de observação e avaliação funcional do acompanhante 
terapêutico, em tempo integral, em um caso de dependência química. Foram utilizados 
relatos de dois acompanhantes terapêuticos que atuavam no mesmo caso. Os dados 
recuperados foram comparados com referências bibliográficas produzidas na área de 
acompanhamento terapêutico, com base na perspectiva analítico-comportamental, e com a 
literatura sobre avaliação funcional na clínica analitica-comportamental. Observa-se que os 
ATs consideraram importantes para uma avaliação funcional de dependência química: (1) 
espaço físico (aeroporto, salas reuniões, hotel e empresa, por exemplo); (2) relações familiares 
e profissionais do cliente; (4) histórico e atual contexto fisiológico e comportamental de 
dependência química; (5) contexto de cuidado com a saúde do cliente; (6) autoconhecimento 
do AT; (7) e o tempo trabalhado em cada acompanhamento. Foi possível evidenciar que há 
convergências e divergências com relação a literatura de acompanhamento terapêutico e 
clínica analítico-comportamental, principalmente em relação aos aspectos metodológicos da 
prática diária do AT, no presente caso. Logo, é fundamental preparar o profissional de AT para 
variabilidade comportamental em casos que exijam análises funcionais constantes, 
envolvendo variáveis presentes no momento da ocorrência de comportamentos problemas. 

Palavras-chave: Acompanhante Terapêutico, Dependência química, Avaliação funcional 

Tipo de Trabalho: Relato de Experiência em Estudo de Caso 

Temática do Trabalho: Outra  

 

 

INTERDISCIPLINARIDADE: PRÁTICAS INTEGRATIVAS DA PSICOLOGIA À FONOAUDIOLOGIA 
EM UM TRABALHO COM PROFESSORES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO Gabriel Pinheiro Elias 
(Departamento de Psicologia, Universidade Pitágoras Unopar, Londrina - PR, Brasil) Daiane 
Soares de Almeida Ciquinato (Programa Associado de Mestrado e Doutorado em Ciências da 
Reabilitação, UEL/UNOPAR, Londrina - PR, Brasil) Vitoria de Moraes Marchiori (Departamento 
de Psicologia, Universidade do Vale do Itajaí (UNIVALI), Itajaí - SC, Brasil) Carla Mancebo 
Esteves Munhoz (Departamento de Psicologia, Universidade Norte do Paraná, Londrina - PR, 
Brasil) Luciana Lozza de Moraes Marchiori (Programa Associado de Mestrado e Doutorado em 
Ciências da Reabilitação, UEL/UNOPAR, Londrina - PR, Brasil)  – 
gabrielpinheiroelias@hotmail.com 

Enquanto profissionais da saúde, tanto o fonoaudiólogo como o psicólogo se deparam com 
uma realidade que exige um olhar plural, em especial quando na saúde coletiva. Ao falar da 
saúde do professor como sujeito, deparamo-nos com a complexidade desvelada no conceito 
de saúde que atravessa multi-inferências demandando, assim, múltiplos olhares – como 
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campos de conhecimento, tanto a fonoaudiologia quanto a psicologia possuem uma rica 
possibilidade de integração e contribuição à temática. Desse modo, em um projeto de 
pesquisa na clínica de fonoaudiologia da Universidade Pitágoras Unopar cujo intuito foi 
oferecer um programa de avaliações de voz, sistema auditivo e vestibular a professores, 
discentes da psicologia inseriram-se numa proposta de atuação interdisciplinar. Essa 
experiência contextualiza-se pelo projeto de pesquisa PRÓ-MESTRE, da Universidade Estadual 
de Londrina (UEL), que fez um levantamento e análise de informações sobre a saúde e o estilo 
de vida de professores da rede estadual de Ensino, a fim de propiciar subsídios a políticas 
públicas e propostas na temática. Partindo dos relatórios do PRÓ-MESTRE, foi feito contato 
com os sujeitos-professores interessados em participar do programa. O processo estruturou-
se no agendamento e acolhida; em exames de audiometria, vocal, equilíbrio e mobilidade 
cervical; e na aplicação de instrumentos sobre a vertigem e seus aspectos emocionais. Ao final 
do processo, a equipe seguia para discussão do caso e preparo da devolutiva. A acolhida 
possibilitou um diálogo aberto com os professores, revelando percepções sobre sua saúde e 
de seus colegas em um panorama geral da categoria. Nesses diálogos, alguns relataram 
aderência ao programa por já se encontrarem em situação de necessidade de tratamento 
fonoaudiólogo – parte deles, inclusive, comentou estar afastados do serviço por condições de 
saúde. Outra colocação que apareceu nesses diálogos foi a de que a categoria é 
sobrecarregada, física e emocionalmente, por questões estruturais e sociais: tal sobrecarga 
faz com que não tenham tempo para cuidar da saúde, buscando esse tipo de serviço apenas 
quando há necessidade. Durante o processo de exames, os professores foram acompanhados 
pelos alunos da psicologia, fonoaudiologia, fisioterapia e educação física. A aplicação de 
instrumentos para avaliar vertigem e seus aspectos emocionais foi de forma dialógica e 
colaborativa, envolvendo a troca de saberes e abrangendo a dimensão política do sujeito-
professor. As discussões em equipe permitiram vazar essa atuação conjunta, elaborando uma 
síntese e reflexões ao debate. No âmbito formativo, essa experiência contribuiu para uma 
construção profissional de práticas integradas e interdisciplinares, numa forma que englobou 
maior apreensão do que é trabalho em saúde. Notabilizou-se, nessa experiência, a extensão 
em saúde pública/coletiva que afeta a voz daqueles que por ela nos formam como 
profissionais – como pessoas. 

Palavras-chave: Psicologia, Fonoaudiologia, Saúde Coletiva 

Apoio Financeiro: FUNADESP (processo 5301033). Luciana Lozza de Moraes Marchiori 
recebeu bolsa da FUNADESP.. 

Tipo de Trabalho: Relato de Experiência Institucional 

Temática do Trabalho: Psicologia da Saúde 
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A APRENDIZAGEM DE HABILIDADES SOCIAIS COMO FORMA DE PREVENIR A EVASÃO 
ESCOLAR: RELATO DE EXPERIÊNCIA Laine Ferreira Oliveira (Faculdade Pitágoras de Londrina, 
Londrina - PR, Brasil) Marília Gabriela Domingos (Faculdade Pitágoras de Londrina, Londrina - 
PR, Brasil) Michele Mansano Rodrigues de Carvalho (Faculdade Pitágoras de Londrina, 
Londrina - PR, Brasil) Caroline Audibert Henrique – laine-ferreira96@hotmai.com 

O P.I.P.O.C.A. (Projeto Interdisciplinar de Prevenção e Orientação de Crianças e Adolescentes) 
ocorreu durante o ano de 2017 e teve por objetivo favorecer a redução da probabilidade de 
evasão escolar ao trabalhar a construção e fortalecimento de vínculos com a comunidade por 
meio da aprendizagem de expressão de sentimentos e habilidades sociais. A intervenção foi 
planejada e realizada por estudantes de Psicologia em parceria com o CRAS (Centro de 
Referência de Assistência Social) da região norte B da cidade de Londrina e ocorreu em oito 
encontros com frequência quinzenal e duração aproximada de 1h cada encontro. Participaram 
da intervenção dezoito crianças com idade entre 5 e 8 anos, matriculadas no primeiro ano do 
ensino fundamental de uma escola municipal da mesma região. Cada encontro teve um tema, 
entre eles autoconhecimento (identificação de preferências, características físicas e padrões 
comportamentais), o conhecimento do outro, empatia, autoestima e autoconfiança, 
expressão de sentimentos e o pedido de ajuda. Nos encontros foram realizadas diversas 
dinâmicas, a confecção de material junto aos estudantes, discussões, explicações e atividades 
lúdicas de acordo com os objetivos de cada tema. Antes do primeiro encontro com as crianças 
foi realizada uma visita na escola para apresentação do projeto para as professoras e os 
pais/responsáveis dos estudantes com a finalidade de oferecer informações a respeito de 
como ele aconteceria. O resultado observado foi positivo, ao final dos oito encontros a 
professora regente identificou melhora no relacionamento entre os estudantes e aumento da 
frequência do cumprimento de regras, além da diminuição de faltas, especialmente nos dias 
de projeto. Ainda assim, verificou-se a necessidade de uma intervenção mais longa para o 
treino e o aprimoramento das habilidades desenvolvidas. Destarte o projeto P.I.P.O.C.A. foi 
um espaço de trocas de experiências, aprendizagem de novos comportamentos e alcançou 
parcialmente o objetivo de prevenir a evasão escolar por meio da construção de relações 
saudáveis. 

Palavras-chave: Prevenção, Autoconhecimento, Habilidades Sociais 

Tipo de Trabalho: Relato de Experiência Institucional 

Temática do Trabalho: Psicologia e Educação 

 

 

ANÁLISE DE REAÇÕES DE ESCOLARES DIANTE DE VINHETAS DE IMPOLIDEZ Isadora Ferreira 
Primo Moreira (Programa de Pós-Graduação Mestrado em Psicologia Forense, Universidade 
Tuiuti do Paraná, Curitiba - PR, Brasil) Paula Inez Cunha Gomide (Programa de Pós-Graduação 
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Mestrado em Psicologia Forense, Universidade Tuiuti do Paraná, Curitiba - PR, Brasil) – 
isadoraprimo@hotmail.com 

A polidez é porta de entrada para as virtudes, e abrange os comportamentos de 
cumprimentar, despedir-se, agradecer, solicitar um favor, solicitar licença, elogiar e desculpar-
se. É aprendida em terna idade, e pode auxiliar na prevenção do comportamento antissocial. 
Este estudo objetivou analisar as reações de escolares diante de sete vinhetas de impolidez. 
Cada uma das vinhetas explicitava a ausência de um dos sete comportamentos elencados 
como polidez. Foram participantes da pesquisa 146 crianças, entre sete e onze anos, que 
responderam uma entrevista estruturada composta por quatro perguntas para cada vinheta, 
totalizando 28 questões. As entrevistas foram aplicadas em quatro escolas, sendo duas 
públicas e duas particulares. Os resultados indicaram que não houve diferença significativa 
nas respostas das crianças, considerando a idade, o sexo e a escola (pública ou particular). As 
respostas foram analisadas qualitativamente e enquadradas em cinco categorias. Verificou-se 
que a maioria dos escolares entrevistados reagiu de forma adequada diante de situações de 
impolidez, externando respostas apropriadas para as situações ilustradas. Houve uma 
aglutinação na categoria denominada “adequada”, com o total de 91,76% das respostas. A 
segunda categoria que mais obteve respostas foi “parcialmente adequada” (5,9%), seguida, 
respectivamente, pelas categorias “justifica a impolidez” (1,22%), “inadequada” (0,97%), e 
“fora de contexto” (0,15%). Além disso, a maioria dos escolares entrevistados apresentou 
argumentos empáticos diante de comportamentos impolidos, sabendo identificar como a 
pessoa prejudicada na vinheta poderia ter se sentido. Notou-se, contudo, uma divergência 
entre estes resultados em contraste à estudos que utilizaram observação direta e 
demonstraram baixa frequência de comportamentos polidos. Desta feita, verifica-se que os 
comportamentos verbais podem não serem correspondentes a expressões comportamentais 
diante de situações reais. 

Palavras-chave: Escolares, Polidez, Vinhetas 

Tipo de Trabalho: Pesquisa Aplicada 

Temática do Trabalho: Psicologia Jurídica / Forense 

 

 

O ACOMPANHANTE TERAPÊUTICO COMO ESTIMULAÇÃO E MOTIVAÇÃO DO 
COMPORTAMENTO DE ESTUDAR Rafaela dos Santos Vieira (IPAC - Programa de Estudo, IPAC 
- Instituto de Psicologia e Análise do Comportamento, Londrina - PR, Brasil) Beatriz Fernanda 
Beluzzo (IPAC- Programa de Estudo, IPAC - Instituto de Psicologia e Análise do 
Comportamento, Londrina - PR, Brasil) Heiny Harold Diesel (IPAC- Programa de Estudo, IPAC - 
Instituto de Psicologia e Análise do Comportamento, Londrina - PR, Brasil) Henrique da Silva 
Ferreira (IPAC - Programa de Estudo, IPAC - Instituto de Psicologia e Análise do 
Comportamento, Londrina - PR, Brasil) Livia Gabriela Selleti Massabki (IPAC - Programa de 
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Estudo, IPAC - Instituto de Psicologia e Análise do Comportamento, Londrina - PR, Brasil) 
Marcos Roberto Garcia (IPAC - Programa de Estudo, IPAC - Instituto de Psicologia e Análise do 
Comportamento, Londrina - PR, Brasil) Otavio de Carvalho Amorim (IPAC - Programa de 
Estudo, IPAC - Instituto de Psicologia e Análise do Comportamento, Londrina - PR, Brasil) – 
rafaelavieira.psico@gmail.com 

Estudar é um comportamento complexo, que envolve habilidades específicas e pré-requisitos. 
Assim como todo comportamento operante, estudar é produto de uma relação, sendo esta o 
processo de ensino-aprendizagem, que necessariamente, em suas primeiras ocorrências, deve 
envolver alguém que ensina e alguém que aprende. Diante disso, este trabalho teve como 
objetivo avaliar o efeito da relação entre o AT (Acompanhante Terapêutico) e cliente nas 
intervenções propostas, considerando o manejo em cada caso. Realizado através do Programa 
de Estudo, coordenado pelo IPAC. Os casos apresentados são de três sujeitos, sendo eles M. 
8 anos, do sexo masculino, matriculado no 3º ano do Ensino Fundamental 1 de uma escola 
particular; V.  8 anos, do sexo masculino, matriculado no 4º ano do Ensino Fundamental 1 de 
uma escola particular e T.  17 anos, do sexo feminino, matriculada no 3º ano do Ensino Médio 
de uma escola particular. Todos buscaram o Programa de Estudo com queixas trazidas pelos 
pais e pela escola de dificuldade de estudo, notas baixas, risco de reprovação, e baixo interesse 
pelos estudos. Em M. o comportamento alvo a ser desenvolvido foi de autocontrole, 
envolvendo as habilidades de sentar com postura, leitura com atenção acompanhando com o 
dedo ou régua, atenção para as contribuições da AT e organização do material antes da 
chegada da mesma. Foi utilizado como principal instrumento de intervenção tabelas de 
reforço arbitrário, combinados antecedentes, consistência na relação e consequências 
positivas dos comportamentos adequados. Quanto à V. os comportamentos alvos a serem 
trabalhados foram de atenção com a tarefa, agilidade na realização dos exercícios, melhora 
nos erros de ortografia e classes de comportamentos intraverbais. Foi utilizado como 
ferramentas de intervenção regras verbais emitidas pelo AT, fichas de registros para os 
comportamentos de atenção, checklist de pontos de organização do material e tarefas 
realizadas nos dias no qual a AT não comparecia, bem como consequências positivas dos 
comportamentos de tomada de decisão emitidos por V. Com T. os objetivos a serem 
trabalhados foram a dessensibilizaçao em participar do programa de estudo e de sua 
autoexposição, a atenção de T. em outra pessoa durante o estudo, diminuir a frequência do 
uso do celular e ensinar a pensar. Para isso, foi demandado do AT um vínculo para que fosse 
trabalhado primeiramente relações interpessoais. Diante dos resultados obtidos, no qual os 
três casos apresentaram melhoras significativas em seus comportamentos problemas, 
aumento de comportamentos de estudo e generalização desses comportamentos na escola, 
pode-se concluir que mesmo diante de diferentes intervenções, tais ações foram eficazes 
mediante a relação motivadora estabelecida entre AT e cliente, no qual com M. e V., ambas 
crianças, consistiu em mediações arbitrárias e lúdicas,  e com T., adolescente, a relação 
estabelecida envolveu de forma significativa vínculo e empatia. 



 

V Congresso de Psicologia e Análise do Comportamento 

e  

VI Jornada de Análise do Comportamento – UEL: 

a Psicologia a serviço da sociedade 
 

07 a 09 de junho de 2018 
Centro de Eventos Aurora Shopping | Londrina – PR 

 

121 
 

Palavras-chave: Programa de Estudo, Acompanhante Terapêutico, Comportamento de 
Estudo 

Tipo de Trabalho: Relato de Experiência em Estudo de Caso 

Temática do Trabalho: Psicologia e Educação 

 

 

ACEPÇÕES DE DETERMINISMO E INDETERMINISMO NA LITERATURA ANALÍTICO-
COMPORTAMENTAL Lorena Ribeiro de Morais (Departamento de Psicologia / Laboratório de 
Filosofia e Metodologia da Psicologia / Programa de Iniciação Científica-CNPq, Universidade 
Estadual de Maringá, Maringá - PR, Brasil) Carolina Laurenti (Departamento de Psicologia da 
UEM / Laboratório de Filosofia e Metodologia da Psicologia / Programa de Pós-Graduação em 
Análise do Comportamento da UEL, Universidade Estadual de Maringá e Universidade 
Estadual de Londrina, Maringá - PR, Brasil)  – lorenaribeiromorais@hotmail.com 

A interpretação determinista do behaviorismo radical é defendida tanto por analistas do 
comportamento quanto por autores de outras áreas, tendo respaldo nos textos de Skinner. 
Porém, o determinismo pode ser definido com base em diferentes noções, dando origem a 
distintas acepções do termo. A sua tese contrária, o indeterminismo, é similarmente diversa. 
Considerando essa pluralidade semântica, o objetivo desta pesquisa foi identificar os 
conceitos associados aos termos determinismo e indeterminismo na literatura analítico-
comportamental. Para tanto, foi realizada uma pesquisa conceitual com artigos teóricos que 
discutiram o determinismo e/ou o indeterminismo no âmbito da análise do comportamento. 
Cada artigo selecionado foi sistematizado em quadros contendo: (i) referência; (ii) definição 
de determinismo/indeterminismo; (iii) posicionamento a favor/contra o 
determinismo/indeterminismo; (iv) argumentos a favor/contra o 
determinismo/indeterminismo; e (v) síntese. O principal conceito associado ao determinismo 
é a causalidade. A noção de suficiência causal parece estar na base da vinculação do 
determinismo à causalidade: um evento é determinado se dada a ocorrência da causa, o efeito 
se segue invariavelmente. Alguns autores adotam essa definição para subscrever 
interpretações deterministas do behaviorismo radical, outros a utilizam para defender o 
contrário. A causalidade também é vinculada ao indeterminismo; porém, é a noção de 
causalidade não-suficiente que está na base da definição do termo: um evento é 
indeterminado se, dada a ocorrência da causa, o efeito pode ou não se seguir. Essa definição 
justifica aproximações do behaviorismo radical com teses indeterministas. Legalidade é outro 
conceito utilizado para descrever explicações científicas deterministas e indeterministas. Em 
modelos explicativos deterministas, a legalidade é usualmente pautada na causalidade 
suficiente: um evento é determinado se o enunciado que o descreve pode ser subsumido a 
uma lei de suficiência causal (se A, invariavelmente B). Todavia, no behaviorismo radical a 
legalidade defendida pela maioria dos autores admite leis estatísticas/probabilísticas do tipo 
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se A, provavelmente B. Outra concepção associada ao determinismo e indeterminismo é a 
probabilidade. No determinismo ela é entendida como um paliativo para a ignorância das 
causas. É justamente essa noção de probabilidade que pauta a interpretação determinista 
probabilística do behaviorismo radical. Já no indeterminismo a probabilidade não é entendida 
apenas como resultado das limitações cognitivas humanas em divisar todas as causas do 
fenômeno, mas como um aspecto intrínseco aos próprios eventos. Para alguns intérpretes, a 
definição do comportamento como um processo mutável, fluido e evanescente é mais bem 
esclarecida pela noção de probabilidade do indeterminismo que do determinismo. Com essas 
análises, espera-se situar a discussão do determinismo e indeterminismo no behaviorismo 
radical em bases conceituais mais claras. 

Palavras-chave: determinismo, indeterminismo, análise do comportamento 

Apoio Financeiro: O trabalho foi realizado com apoio financeiro do Conselho Nacional de 
Desenvolvimento Científico e Tecnológico (processo 149428/2017-0). Lorena Ribeiro de 
Morais recebeu bolsa da Agência de Fomento CNPq.. 

Tipo de Trabalho: Reflexão Teórico-Filosófica 
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AUTOGERENCIAMENTO, DETERMINISMO E LIBERDADE:  UMA PERSPECTIVA SKINNERIANA 
Edneli Costa (Departamento de Psicologia Geral e Análise do Comportamento, Mestrado em 
Análise do Comportamento, Universidade Estadual de Londrina, Londrina - PR, Brasil) Jenifer 
Pavan de Paula (Departamento de Psicologia Geral e Análise do Comportamento, Mestrado 
em Análise do Comportamento, Universidade Estadual de Londrina, Londrina - PR, Brasil) 
Camila Muchon de Melo (Departamento de Psicologia Geral e Análise do Comportamento, 
Mestrado em Análise do Comportamento, Universidade Estadual de Londrina, Londrina - PR, 
Brasil)  – ednelicosta@duecoaching.com.br 

O conceito de autogerenciamento aparece, por diversas vezes, nas obras de Skinner. Porém, 
a definição desse fenômeno e sua relação com os pressupostos do Behaviorismo Radical ainda 
apresentam algumas lacunas a serem investigadas. Dessa maneira, o objetivo do presente 
trabalho é percorrer a literatura skinneriana a fim de investigar o conceito de 
autogerenciamento e discutir a relação desse fenômeno com a noção de controle, 
determinismo e liberdade. Para isso, foi utilizado o artigo de Epstein (1997) denominado 
“Skinner as self-manager” como base para a investigação do conceito de autogerenciamento 
na literatura Skinneriana. Além disso, foi realizada uma busca bibliográfica do termo “self-
management” nas obras de Skinner com o objetivo de percorrer historicamente a ocorrência 
e a evolução desse conceito nos livros e artigos publicados por Skinner. Como resultados, 
identificou-se que a noção de autogerenciamento aparece nas primeiras obras de Skinner 
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quando o autor menciona o conceito de autocontrole, porém ainda sem utilizar-se do termo 
“self-management”. Na primeira vez que a palavra “autogerenciamento” é utilizada (em 
1961), Skinner faz uma relação com descrever de maneira prévia as consequências do 
comportamento. Em 1963, o autor utiliza a expressão “técnicas de autogerenciamento”, 
possibilitando compreender o fenômeno como comportamentos que modificam outros 
comportamentos. Apenas na obra “Technology of Teaching", em 1968, o conceito de 
autogerenciamento foi trabalhado de maneira mais aprofundada, com a introdução do 
entendimento de comportamentos precorrentes que objetivam aumentar a eficácia de 
comportamentos subsequentes. Com o conceito delimitado dentro da obra skinneriana, é 
possível afirmar que o ser humano é capaz de exercer controle sobre seu próprio 
comportamento, na medida que manipula variáveis ambientais. Com essa afirmativa o 
conceito de autogerenciamento toca nas questões de determinismo e liberdade, uma vez que 
para o Behaviorismo Radical o comportamento é determinado pelas contingências ambientais 
e a liberdade é um conceito ilusório – já que não conseguimos nos livrar de todos os controles. 
Portanto, a compreensão de uma relação de interdependência homem-meio é fundamental 
na concepção do autogerenciamento, e uma vez que admite-se que o controle é 
probabilístico, é possível atuar no nível da variação, aumentando a probabilidade de 
ocorrências de respostas originais por meio do arranjo das contingências ambientais. 

Palavras-chave: Behaviorismo Radical, Autogerenciamento, Liberdade 
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APROXIMAÇÕES ENTRE CONCEITOS DE DETERMINISMO E INDETERMINISMO DEFENDIDOS 
POR ANALISTAS DO COMPORTAMENTO BRASILEIROS Nathan Brassero Rodrigues (Programa 
de Pós-Graduação em Psicologia, Universidade Federal do Paraná, Curitiba - PR, Brasil) Bruno 
Angelo Strapasson (Departamento de Psicologia, Universidade Federal do Paraná, Curitiba - 
PR, Brasil) – nathandomine@gmail.com 

O debate acerca do determinismo na Análise do Comportamento tem oferecido contribuições 
importantes para entender o grau de compatibilidade dessa tese filosófica com o 
behaviorismo radical. Nas investigações filosóficas sobre o tema, o determinismo aparece 
amplamente defendido como uma tese fundamental ao behaviorismo radical, uma vez que 
entender o comportamento como determinado tem consequências úteis aos analistas do 
comportamento. Contudo, tanto na Análise do Comportamento quanto no âmbito mais amplo 
da filosofia da ciência, existem argumentos em defesa da adoção do indeterminismo como 
compromisso filosófico. Teses indeterministas, além de apresentarem sua própria sugestão 
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de utilidade no campo científico, oferecem alternativas a interpretações de conceitos como 
probabilidade, previsão e variação. Contudo, a polissemia dos conceitos de determinismo e 
indeterminismo dificulta a avaliação filosófica das duas proposições. O objetivo deste trabalho 
foi identificar as implicações para a Análise do Comportamento de teses determinista e 
indeterminista mais comuns na literatura nacional no que se refere aos seus compromissos 
ontológicos e epistemológicos. Foram caracterizados os compromissos epistemológicos e 
ontológicos de cada uma das teses e quais suas possíveis implicações para a prática científica, 
para então estabelecer possíveis aproximações e divergências entre essas teses. Tanto o 
determinismo quanto o indeterminismo, nas vertentes avaliadas, assemelham-se em seus 
compromissos epistemológicas. Ambas assumem que suas teses têm papel motivacional no 
empreendimento científico e consideram que o conhecimento sobre o comportamento é 
produzido apenas na forma de regularidades probabilísticas e parecem ter papel heurístico 
para a prática científica. Por outro lado, as teses divergem na conceituação daquilo a que se 
contrapõem, isto é, os defensores do determinismo atacam um indeterminismo que não se 
assemelha com a tese indeterminista selecionada para esta análise e os indeterministas 
atacam um determinismo diferente daquele defendido nos textos analisados. Concluiu-se que 
as teses de determinismo e indeterminismo selecionadas têm semelhanças notáveis e atacam 
versões não defendidas na análise do comportamento. Da forma como foram analisadas, as 
diferenças entre as teses são insuficientes para concluir que a Análise do Comportamento 
deva optar por uma ou por outra. Por fim, concluiu-se a necessidade de repensar os problemas 
associados com a adoção de “ismos” dentro do debate filosófico e o impacto dessas no diálogo 
de analistas do comportamento com pares e profissionais de outras áreas. 

Palavras-chave: determinismo, indeterminismo, epistemologia 
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PROJETO DE EDUCAÇÃO DA SENSIBILIDADE: CONTRIBUIÇÕES AO PLANEJAMENTO 
CULTURAL Anne Carolynne Bogo Andreussi (Departamento de Psicologia Geral e Análise do 
Comportamento, Universidade Estadual de Londrina, Londrina - PR, Brasil) Camila Muchon de 
Melo (Departamento de Psicologia Geral e Análise do Comportamento, Universidade Estadual 
de Londrina, Londrina - PR, Brasil) – annebogo@hotmail.com 

A preocupação com questões culturais é tema de crescente interesse na Análise do 
Comportamento. Um dos autores desse campo teórico, Abib, em “Comportamento e 
sensibilidade: Vida, prazer e ética” apresenta um projeto de educação da sensibilidade, que 
pode contribuir para a resolução dos problemas humanos atuais. A interpretação do autor da 
relação entre sensibilidade e cultura é um tema relevante para os estudos em delineamentos 
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culturais. Por isso, o objetivo deste estudo foi o de sistematizar o projeto de educação da 
sensibilidade, mostrando sua importância para o planejamento cultural. Para tanto, o livro de 
Abib foi analisado por meio do Procedimento de Interpretação Conceitual de Texto. Esse 
procedimento consiste em: levantamento de conceitos do texto relacionados ao problema de 
pesquisa; caracterização das teses tradicionais e alternativas do texto relacionadas ao 
problema de pesquisa; elaboração de esquemas gráficos com os dados obtidos nos passos 
anteriores; e síntese interpretativa baseada nos esquemas gráficos. Além do texto principal, 
foram consultados textos auxiliares que pudessem contribuir na compreensão de conceitos e 
teorias apresentados por Abib. Como resultados, as bases teórico-filosóficas do projeto de 
Abib foram discutidas por meio da análise da relação entre comportamento, consequências e 
sensibilidade, e do conceito de hedonismo. Abib diferencia dois tipos de sensibilidade: a 
sensibilidade vital, sensibilidade às consequências naturais e relacionada à preservação da 
vida, e a sensibilidade mental, sensibilidade às consequências reforçadoras, sem valor de 
sobrevivência. O autor recorre ao conceito de hedonismo para caracterizar as consequências 
reforçadoras, de modo que sensibilidade mental é sensibilidade ao prazer e alívio de dor. A 
base dos problemas humanos estaria na presença da sensibilidade mental nas práticas 
culturais. Para resolver esse problema, Abib sugere uma educação da sensibilidade, que 
originaria a sensibilidade cultural, que orienta os indivíduos para ações que gerem prazer, e 
que sejam compatíveis com a sobrevivência dos indivíduos e das culturas. Posteriormente, 
realizou-se a sistematização de princípios e estratégias do projeto de educação da 
sensibilidade. Os princípios apresentados destacam principalmente o uso de reforçamento 
positivo imediato, e as estratégias apresentadas são a educação do sentimento, a educação 
ética, a educação para liberdade e a formação do autocontrole e do indivíduo criativo. 
Discutem-se algumas potencialidades e limites desse projeto. Como potencialidade destaca-
se a recuperação do estudo da sensibilidade na explicação do comportamento e dos 
problemas humanos, e como limites, a defesa do abandono da punição e a de definição de 
consequências culturais. Conclui-se que o projeto de Abib avança ao focar na evolução da 
sensibilidade e ao colocar a educação da sensibilidade como objeto central de um projeto de 
desenvolvimento humano e como novo objetivo às intervenções culturais. 

Palavras-chave: cultura, hedonismo, análise do comportamento 
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CHÁ COM BISCOITO E COMPORTAMENTO”: VEICULANDO O CONHECIMENTO ANALÍTICO 
COMPORTAMENTAL PARA A POPULAÇÃO Luiz Guilherme Nunes Cicotte (Universidade 
Estadual de Londrina, Londrina - PR, Brasil) Arthur Basilio Alves Ribeiro (Instituto de Psicologia 
e Análise do Comportamento, Londrina - PR, Brasil) Caroline Cristine da Silveira (Pontifícia 
Universidade Católica do Paraná, Londrina - PR, Brasil) Filipe Martin de Oliveira (Instituto de 
Análise do Comportamento em Estudos e Psicologia, Londrina - PR, Brasil) Sebastião Junior 
dos Santos (Programa de Pós-Graduação em Análise do Comportamento da Universidade 
Estadual de Londrina, Universidade Estadual de Londrina, Londrina - PR, Brasil) Thiago Soares 
Campoli (Programa de Pós-Graduação em Análise do Comportamento da Universidade 
Estadual de Londrina; Laboratório de Neurociências Comportamental e Psicologia Baseada em 
Evidências, Universidade Estadual de Londrina, Londrina - PR, Brasil)  – 
cicottejunior@gmail.com 

O Chá com Biscoito e Comportamento (CBC) é um projeto que visa à disseminação dos 
conhecimentos da Análise do Comportamento. Diferentemente 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 diretamente 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 impressa para a comunidade. Os eventos são realizados na 
cidade de Londrina-PR. Em dois anos de projeto, já participaram aproximadamente 600 
pessoas, em 10 encontros, nos quais foram discutidos temas como: Amor e relacionamentos 
afetivos;  relacionamentos abusivos; Planejamento de carreira e sonhos; Comportamentos 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. Além dos eventos organizados pelo próprio CBC, realizamos em parceria com o 
Serviço Social do Comércio (SESC) de Londrina, palestras sobre Autocuidado e Sexualidade em 
crianças e adolescentes, Saúde Mental na Terceira Idade, Síndrome do Super-Homem e 
Estresse no ano de 2017.  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 
formas de pensar novos modos de propagar as tecnologias desta ciência, pretendendo, dessa 
forma, alcançar outra parcela da população que necessita conhecer o serviço qualificado. 
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UMA INTERPRETAÇÃO ANALÍTICO-COMPORTAMENTAL DA DOMINAÇÃO MASCULINA 
Jordana Fontana (Programa de pós-graduação em Análise do Comportamento, Universidade 
Estadual de Londrina, Londrina - PR, Brasil) Carolina Laurenti (Programa de pós-graduação em 
Análise do Comportamento, Universidade Estadual de Londrina, Londrina - PR, Brasil) – 
jor_fontana@hotmail.com 

A dominação masculina consiste em um sistema de valores culturais que favorece o gênero 
masculino em detrimento do feminino. Estudos no âmbito da Análise do Comportamento 
indicam que a área poderia participar de modo mais expressivo nessas discussões, em 
especial, na esfera da análise comportamental da cultura. O objetivo do trabalho foi, então, 
discutir o conceito de dominação masculina à luz da noção skinneriana de cultura. Foi 
realizada uma pesquisa conceitual dividida em três partes. Na primeira, foram identificados e 
descritos conceitos e noções que caracterizavam a dominação masculina, por meio da análise 
da obra “Dominação masculina”, de Pierre Bourdieu. A segunda etapa consistiu na aplicação 
do Procedimento de Interpretação Conceitual de Texto ao capítulo The evolution of a culture 
da obra Beyond freedom and dignity, no qual Skinner descreve de maneira sistemática o 
conceito de cultura. Na terceira etapa foi realizada uma descrição da dominação masculina de 
acordo com a noção skinneriana de cultura. Segundo Bourdieu, na dominação masculina, as 
diferenças anatômicas entre os sexos são tomadas como justificativas para estabelecer uma 
desigualdade social entre os gêneros. Essa disparidade é reproduzida em larga escala, não só 
porque diferentes instituições participam da disseminação dessas práticas, mas também 
porque isso acontece de modo sutil e inconsciente. Entendendo que a dominação masculina 
é uma construção social, e não encontra respaldo na natureza, Bourdieu argumenta a respeito 
da possibilidade de mudança das relações assimétricas entre os gêneros, destacando a 
importância da participação nas mulheres nesse processo, uma vez que elas mesmas podem 
reproduzir práticas de dominação masculina. Em termos analítico-comportamentais, a 
dominação masculina pode ser entendida como um conjunto de práticas culturais de controle 
opressivo – sendo ele exercido por meio de controle aversivo ou reforço positivo –, que 
desfavorece o gênero feminino na distribuição de reforçadores sociais. A despeito de a 
filogênese explicar diferenças anatômicas que constituem os diferentes sexos, o modo como 
essas diferenças controlam o comportamento dos indivíduos é explicado por contingências 
culturais. As agências de controle são responsáveis pelo estabelecimento desse tipo de 
controle, por meio da transmissão de sistemas de reforçamento que podem favorecer os 
homens em detrimento das mulheres. A manutenção das práticas de dominação masculina 
também pode ser esclarecida pelo fato de que não são organizadas contingências para que as 
pessoas identifiquem e descrevam as variáveis sociais que controlam o seu próprio 
comportamento em relação aos diferentes gêneros, dificultando, em última instância, o 
contracontrole. Ao entender a dominação masculina como um conjunto de práticas culturais 
pode-se planejar estratégias que dificultem a transmissão, tanto por homens quanto pelas 
mulheres, de sistemas desiguais de reforçamento associados ao gênero. 

Palavras-chave: Análise do Comportamento, dominação masculina, cultura 
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Apoio Financeiro: O trabalho foi realizado com apoio financeiro da CAPES. A aluna Jordana 
Fontana recebeu bolsa CAPES do programa de demanda social (processo 1736509).. 
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DESVENDANDO AS CONTINGÊNCIAS INVISÍVEIS: IDENTIFICAÇÃO E SOLUÇÕES PARA O 
MACHISMO NO COTIDIANO. Marcela de Oliveira Ortolan (LADEJE/Coletivo Marias & Amélias, 
Universidade Estadual de Londrina, Londrina-PR, Brasil) – marortolan@gmail.com 

A pesquisadora Maria Ruiz chama de contingências invisíveis aquelas situações machistas do 
cotidiano em que uma mulher passa por algo que a deixa desconfortável fazendo com que ela 
modifique comportamentos, mas que ela não consegue identificar exatamente o porquê e por 
isso tem dificuldade de lidar com a situação. O objetivo desse trabalho é apresentar algumas 
descrições dessas contingências invisíveis que a teoria Feminista começou recentemente a 
nomear, apontando quais são esses comportamentos e fazendo uma análise funcional de 
como esses comportamentos afetam as mulheres. A partir, disso apontar alguns 
comportamentos alternativos apresentados pela literatura que as mulheres podem 
apresentar para modificar essas situações e a fazer a análise funcional desses. Como 
metodologia, foram identificados na literatura feminista alguns comportamentos masculinos 
que podem ser encaixados na definição de contingências invisíveis e feito a análise funcional 
desses comportamentos. Para a presente análise foram selecionados três dessas situações 
descritas na literatura Feminista, são elas: as interrupções frequentes a fala das mulheres 
impedindo-as de expor ideias e concluir raciocínios, em inglês conhecida pelo termo 
manterrupting; a apropriação por um homem de ideias e trabalhos de colegas mulheres como 
se fosse dele, em inglês apresentada pelo termo bropriating; e a explicação não solicitada e 
condescendente de um assunto a uma mulher por pressupor-se que por ser mulher ela não 
conhece o tema, em inglês conhecido como mansplain. Ao analisar-se a função desses 
comportamentos e o efeito desses sobre o comportamento das mulheres, observa-se que 
todos tem função punitiva, diminuindo a frequência dos comportamentos das mulheres de 
engajar-se nos contextos em que isso acontece. Essas situações também são condição para a 
eliciação de sentimentos relativos às condições de punição. Pesquisou-se, então, quais 
comportamentos a literatura sugere que as mulheres emitam para modificar essas 
contingências e fez-se a análise funcional desses. A análise funcional mostrou que alguns 
desses comportamentos que as mulheres deveriam emitir atuam sobre os estímulos 
antecedentes, modificando a situação para tentar impedir que o comportamento machista 
ocorra, enquanto outros atuam nas consequências procurando modificar a frequência com 
que esses comportamentos aconteçam no futuro. Por fim, conclui-se que a identificação 
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dessas contingências invisíveis são importantes para que as mulheres possam ficar sob 
controle desses estímulos e sugere-se que pesquisas sistemáticas sejam realizadas para 
avaliar a eficácia dos comportamentos sugeridos pela literatura para modificar essas 
situações. 

Palavras-chave: Feminismo, Análise do Comportamento, Manterrupting 

Apoio Financeiro: A autora recebe bolsa da CAPES. 

Tipo de Trabalho: Outro 

Temática do Trabalho: Outra 
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PAINÉIS 

 

INFLUÊNCIA DA LINGUAGEM VIRTUAL NA APRENDIZAGEM DA LINGUAGEM ESCRITA Gabriel 
Pinheiro Elias (Departamento de Psicologia, Universidade Pitágoras Unopar, Londrina - PR, 
Brasil) Vitoria de Moraes Marchiori (Departamento de Psicologia, Universidade do Vale do 
Itajaí (UNIVALI), Itajaí - SC, Brasil) Daiane Soares de Almeida Ciquinato (Programa Associado 
de Mestrado e Doutorado em Ciências da Reabilitação, UEL/UNOPAR, Londrina - PR, Brasil) 
Rodrigo Lozza (Departamento de Psicologia, FAE Centro Universitário, Curitiba - PR, Brasil) 
Luciana Lozza de Moraes Marchiori (Programa Associado de Mestrado e Doutorado em 
Ciências da Reabilitação, UEL/UNOPAR, Londrina - PR, Brasil) – 
gabrielpinheiroelias@hotmail.com 

Este estudo tem como tema a influência da linguagem virtual na aprendizagem da linguagem 
escrita, uma vez que a maneira como se escreve na Internet pode acabar por influenciar os 
parâmetros da linguagem escrita convencional ou formal. Para o alcance do objetivo 
proposto, as buscas foram realizadas nas bases de dados eletrônicas BVS, Lilacs, SciELO e 
PubMed. Foram selecionados artigos completos em periódicos em português e inglês, 
atendendo os critérios selecionados sobre o assunto, publicados no período de 2000 a 2017. 
As palavras-chave utilizadas foram às seguintes: Linguagem virtual, Linguagem convencional, 
Linguagem escrita, Internet, Aprendizagem e Tecnologias de Informação e Comunicação. A 
seleção dos artigos foi realizada com base nas informações do título e do resumo do artigo. 
Após essa etapa, os dados foram consolidados em um banco de dados e analisados na íntegra. 
Embora exista um grande número de artigos nessas bases de dados relacionados às 
Tecnologias de Informação e Comunicação (TICs) e aprendizagem, na delimitação do tema 
para linguagem virtual e linguagem convencional ou formal, linguagem escrita e internet 
encontram-se uma escassez de material bibliográfico. Do total de artigos encontrados, apenas 
3 que atenderam os requisitos determinados para essa revisão e foram selecionados para a 
análise do conteúdo. A partir da análise dos artigos, os resultados encontrados foram 
consistentes, confirmando a influência da linguagem virtual na aprendizagem da linguagem 
escrita uma vez que, apresenta um potencial comunicativo e educativo, criativo e divertido, 
que deve ser aproveitado de maneira positiva para a aprendizagem da linguagem escrita 
convencional, já que está linguagem está definitivamente instalada na sociedade 
contemporânea, apesar de ser importante considerar que ela pode influenciar a linguagem 
formal de maneira negativa. Linguagem formal essa que é fundamental, no que se refere ao 
sucesso do educando e seu ingresso em outras etapas do processo ensino-aprendizagem, 
como o ensino médio e o ingresso terceiro grau dos cursos mais concorridos, onde há real 
importância na impecável escrita formal ou convencional acadêmica, as alterações nesse 
processo de aprendizagem podem se prejudiciais ao bom êxito educacional. 

Palavras-chave: Linguagem virtual, Linguagem escrita, Mídias eletrônicas 

Tipo de Trabalho: Pesquisa Bibliográfica 
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Temática do Trabalho: Psicologia e Educação 

 

 

DIVULGAÇÃO CIENTÍFICA DA ANÁLISE DO COMPORTAMENTO: SKINNER CITADO NA FOLHA 
DE SÃO PAULO Lucas Barbosa dos Santos (Universidade Norte do Paraná, Londrina - PR, Brasil) 
João Henrique Freiria Tristão Romero (Núcleo Evoluir, Londrina - PR, Brasil) Paula Cordeiro 
(Universidade Norte do Paraná e Núcleo Evoluir, Londrina - PR, Brasil) Paulo Guerra Soares 
(Universidade Norte do Paraná e Núcleo Evoluir, Londrina - PR, Brasil) – 
lucass70426@gmail.com 

Este trabalho pretende refletir sobre a divulgação científica da Análise do Comportamento em 
um veículos comunicação em massa brasileiro. Os estudiosos da área de divulgação científica 
indicam que aquilo que as pessoas fazem em função de uma teoria científica deriva 
diretamente da forma como ela foi divulgada pelos veículos de comunicação em massa. Neste 
sentido, qualquer problema no processo da divulgação das ideias de uma determinada área 
do saber pode influenciar a opinião do público leigo em geral. Assim, cabe perguntar como a 
Análise do Comportamento e as ideias do seu principal proponente, B. F. Skinner, tem sido 
divulgadas pelos veículos de comunicação em massa. No Brasil, um dos jornais impressos de 
maior circulação é a Folha de São Paulo, fundada em 1921. O website da Folha de São Paulo 
permite buscar, em todo o acervo do jornal, reportagens que contenham determinada 
palavras chave. O objetivo da presente pesquisa foi analisar como as informações sobre 
Skinner estão sendo divulgadas pelos veículos de comunicação em massa, mais 
especificamente o jornal Folha de São Paulo. O termo “Skinner” foi pesquisado utilizando o 
website que contém os arquivos do jornal. Foram selecionadas todas aquelas reportagens que 
continham referência a B. F. Skinner, e os parágrafos que continham o termo “Skinner” foram 
transcritos. Posteriormente, as reportagens foram categorizadas, conforme seu conteúdo. 
Foram criadas três categorias: (a) Contextos Gerais, que contém reportagens com 
informações gerais sobre Psicologia ou ciência, nas quais Skinner é citado apenas como um 
representante destas áreas, não fazendo referência a aspectos teóricos ou à história de vida 
do autor; (b) Informações Precisas, que contém reportagens com informações precisas sobre 
a teoria ou a história de vida de Skinner; e (c) Informações Imprecisas ou Caricaturais, que 
contém reportagens com informações imprecisas ou pejorativas sobre a teoria ou sobre a 
história de vida de Skinner. No total, foram encontradas 112 reportagens que fazem referência 
a B. F. Skinner nos acervos da Folha de São Paulo. A maioria das reportagens foram publicadas 
nas décadas de 1970 (29), 1980 (27) e 2010 (20), mas também foram encontradas reportagens 
publicadas nas décadas de 1990 (16), 2000 (15), 1950 (3) e 1960 (2). 48 reportagens 
(aproximadamente 43%) foram categorizadas como Informações Imprecisas ou Caricaturais, 
37 (aproximadamente 33%) como Informações Precisas e 27 (aproximadamente 24%) como 
Contextos Gerais. Os resultados da presente pesquisa indicaram que as traduções da teoria 
da Análise do Comportamento para o público leigo ainda carecem de cuidado, pois muitas 
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vezes não são divulgados de forma correta e coerente, podendo influenciar negativamente a 
opinião e as atitudes do público leigo em relação à Análise do Comportamento e a B. F. 
Skinner. 

Palavras-chave: Divulgação Científica, Skinner, Análise do Comportamento 

Tipo de Trabalho: Pesquisa Bibliográfica 

Temática do Trabalho: Estudos empíricos e teórico/conceituais em Análise do 
Comportamento 

 

 

PERFIL DE PAIS DESEJADO POR CRIANÇAS DISPONÍVEIS À ADOÇÃO Giovana Pagliari dos 
Santos (UNOPAR, Londrina - PR, Brasil) Claudia Razente Cantero (UNOPAR e Núcleo Evoluir, 
Londrina - PR, Brasil) Paula Renata Cordeiro de Lima (UNOPAR e Núcleo Evoluir, Londrina - PR, 
Brasil) Paulo Guerra Soares (UNOPAR e Núcleo Evoluir, Londrina - PR, Brasil) Vivian Senegalia 
Morete (Analista Judiciário, Psicologia, Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, Londrina - PR, 
Brasil) – giovanapagliari.gp@gmail.com 

No Paraná, há cerca de 567 crianças destituídas de poder familiar e disponíveis para adoção. 
Destes infantes e adolescentes, a maioria reside em acolhimentos institucionais. De acordo 
com o disposto no Estatuto da Criança e do Adolescente, toda criança ou adolescente tem 
direito de ser criado e educado no seio de uma família. No entanto, mesmo havendo cerca de 
3.788 cadastros habilitados à adoção no Paraná, o número de crianças para adoção 
permanece alto. Há um Cadastro Nacional de Adoção que evidencia o perfil de criança 
desejada por habilitados. Dos futuros pais: 64% não aceitam irmãos, 51% desejam crianças na 
faixa etária de 1 a 3 anos, 24% só aceitam crianças do sexo feminino, 27% só aceitam crianças 
brancas, entre outros. Mas não há um cadastro que demonstre o desejo das crianças sobre o 
perfil para seus futuros pais. O objetivo do estudo é descrever, de acordo com entrevistas 
semiestruturadas, o perfil desejado pelas crianças, detentoras do direito à família. Foram 
entrevistadas 11 crianças a partir de 6 anos de idade (que correspondem a 94% das crianças 
destituídas do poder familiar), em 3 instituições da região metropolitana de Londrina e que 
“desejassem ser adotas”. Os discursos obtidos através das entrevistas foram separados em 3 
categorias com pontos comuns, que correspondiam à instituição em que a criança residia. 
Essas categorias são diferentes entre si, dado que o ambiente em que estão inseridas são 
culturalmente distintos. Apenas uma característica unificou os discursos, o desejo de serem 
adotados com seu(s) irmão(os/a/as), que esteve presente 63% das entrevistas. Em uma das 
instituições, as crianças fizeram autodescrições sobre seu perfil inadequado e indesejado por 
habilitados (característica presente em todas as entrevistas realizadas na instituição), em 
outra instituição houve uma ênfase sobre exigirem que os futuros pais permitissem o contato 
com atividades que consideravam importantes (característica presente em 80% das 
entrevistas), na última instituição houve a descrição de que gostariam que seus pais fossem 
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legais (característica presente em 75% dos relatos). Levantou-se a hipótese que, assim como 
há culturas que influenciam as perspectivas dos futuros pais, há também culturas 
institucionais que influenciam o desejo das crianças. Há necessidade da confecção de um perfil 
de pais desejado pelas crianças, o que poderia favorecer a compreensão dos habilitados sobre 
as expectativas destas, o que consolida o direito dos infantes. Favorecendo a compreensão da 
realidade e expectativa das crianças e iniciando um movimento de tomada de decisão a partir 
dos dados expostos, bem como de adaptação de seus perfis à realidade apresentada. O 
ajustamento entre as expectativas poderá diminuir, a longo prazo, a quantidade de crianças 
institucionalizadas e a eventual frustração de pais e filhos no período de adaptação familiar. 

Palavras-chave: Adoção, Psicologia Jurídica, Análise do Comportamento 

Tipo de Trabalho: Pesquisa Aplicada 

Temática do Trabalho: Psicologia Jurídica / Forense 

 

 

ESTILOS PARENTAIS E TRANSTORNOS PSIQUIÁTRICOS DOS FILHOS: UMA PERSPECTIVA 
ANALÍTICO COMPORTAMENTAL Natalia Ramos Bim (Universidade Estadual de Londrina, 
Londrina - PR, Brasil) Silvia Aparecida Fornazari (Departamento de Psicologia Geral e Análise 
do Comportamento, Universidade Estadual de Londrina, Londrina - PR, Brasil) – 
nataliaramosbim@gmail.com 

O ambiente familiar configura-se como 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 e 
clima conjugal, entre outros. Assim, os comportamentos da criança podem ser influenciados 
pela qualidade das práticas parentais e, dessa maneira, os pais podem contribuir para o 
desenvolvimento e manutenção de problemas comportamentais apresentados pelos filhos. 
Nesse sentido, este estudo objetivou identificar os estilos parentais de mães e pais, enquanto 
variáveis relevantes para o desenvolvimento e manutenção dos comportamentos problemas 
dos filhos. Participaram deste estudo seis famílias atendidas pelo Ambulatório de Psiquiatria 
Infantil do Hospital das Clínicas (AEHU) e pela Clínica Escola de Psicologia da Universidade 
Estadual de Londrina. Os dados foram coletados com os pais e com a criança, a partir da Escala 
de Responsividade e Exigência (R&E) e da Escala de Qualidade na Interação Familiar (EQIF). Os 
dados também foram observados a partir dos Relatos de Atendimento Psicoterápicos. 
Segundo o EQIF, duas famílias encontram-se em situação de risco, duas em situação de 
proteção e duas intermediárias. Corroborando este dado, a R&E demonstrou que as mesmas 
famílias de crianças em situação de risco ou intermediário, apresentam pais com estilos 
“Negligente”, enquanto que as famílias de crianças em situação de proteção apresentaram 
pais com estilos “Autoritativos”. Dessa maneira, os pais podem ser considerados como 
variáveis relevantes no desenvolvimento e manutenção de comportamentos problemas dos 
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filhos, incluindo os quadros psiquiátricos. Esses resultados oferecem suporte para o 
aprimoramento da prática psicoterápica na intervenção com famílias. 

Palavras-chave: Estilos Parentais, Transtornos Psiquiatricos, Análise do Comportamento 

Tipo de Trabalho: Pesquisa Aplicada 

Temática do Trabalho: Psicologia Clínica 

 

 

COMPORTAMENTOS CONSTITUINTES DO PROCESSO DE ELABORAR JOGOS EDUCATIVOS 
Marcela de Oliveira Ortolan (PGAC/LADEJE, Universidade Estadual de Londrina, Londrina-PR, 
Brasil) Lilian Cerri Mazza (PGAC/LADEJE, Universidade Estadual de Londrina, Londrina-PR, 
Brasil) Mateus Costa Pinheiro de Araújo (Policia Federal, Londrina-PR, Brasil) Lucas Radis 
(PGAC, Universidade Estadual de Londrina, Londrina-PR, Brasil) Nádia Kienen (PGAC, 
Universidade Estadual de Londrina, Londrina-PR, Brasil) – marortolan@gmail.com 

Os jogos apresentam um grande potencial como ferramenta de ensino. Contudo, a construção 
de um jogo educativo que ensine os comportamentos-objetivo e que seja também divertido 
exige que o elaborador siga uma série de passos que nem sempre aparecem de forma clara 
na literatura, o que dificulta o trabalho de quem elabora o jogo. Além disso, faz com que o 
jogo resultante nem sempre seja adequado à proposta de ensino. O objetivo deste trabalho 
foi identificar os elementos necessários para produzir um jogo educativo e, a partir da 
decomposição desses, apresentar quais comportamentos precisam ser apresentados pelo 
elaborador do jogo para que esse seja eficiente como ferramenta de ensino. Foram analisados 
artigos de Análise do Comportamento sobre desenvolvimento de jogos educativos e livros de 
Game Design e Design Interativo sobre o desenvolvimento de jogos em busca dos principais 
elementos necessário para desenvolver um jogo educativo. Em seguida, foi feita a 
decomposição dos comportamentos e posterior agrupamento desses em categorias 
indicativas de quais passos devem ser seguidos para a elaboração dos jogos educativos. Como 
resultados, foram encontradas 13 categorias de comportamentos necessários para 
desenvolver um jogo educativo:  definir objetivos de ensino do jogo educativo, escolher 
temática, selecionar tecnologia a partir dos objetivos de ensino e dos recursos disponíveis, 
escrever a história do jogo, descrever cenários , identificar as mecânicas básicas de jogo 
aplicáveis ao público e de acordo com o objetivo de ensino, programar contingências de 
reforçamento que promovam o comportamento-objetivo, introduzir elementos de 
rejogabilidade, avaliar coerência entre os elementos narrativos, confeccionar protótipo 
funcional, selecionar critérios de sucesso do jogo, testar o jogo até atingir critérios de sucesso 
e produzir a versão final do jogo. Conclui-se que, com mais clareza dos elementos básicos de 
um jogo e de quais comportamentos são necessários para o desenvolvimento dos jogos 
educativos, torna-se mais fácil e eficiente criar um jogo que seja divertido e, ao mesmo tempo, 
adequado para o ensino. 
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Palavras-chave: Análise do Comportamento, Decomposição dos Comportamentos, Game 
Design 

Apoio Financeiro: Marcela de Oliveira Ortolan recebeu bolsa da CAPES. 

Tipo de Trabalho: Outro 

Temática do Trabalho: Psicologia e Educação 

 

 

HABILIDADES SOCIAIS, ESTRESSE E DESEMPENHO ACADÊMICO EM ESTUDANTES 
UNIVERSITÁRIOS DA ÁREA DA SAÚDE. Graciane Barboza da Silva (PIC- Pós-graduação Terapia 
Analítico Comportamental/Programa de Pós-Graduação em Educação, Universidade 
Paranaense/ Universidade Estadual do Oeste do Paraná, Francisco Beltrão- PR, Brasil); Thais 
Cristina Gutstein (Prof. Dra. do Curso de Psicologia, Universidade Paranaense, Francisco 
Beltrão- PR, Brasil); Giulia Barbara Thomazoni Kupkowski (PIC Psicologia, Universidade 
Paranaense, Francisco Beltrão- PR, Brasil); Michele Quaglioto Tartari (PIC Psicologia, 
Universidade Paranaense, Francisco Beltrão- PR, Brasil); Ricardo Backes Bertuol (PIC 
Psicologia, Universidade Paranaense, Francisco Beltrão- PR, Brasil) – 
graciane.psi@outlook.com 

As Habilidades Sociais e estresse como fenômenos que permeiam a vida cotidiana se fazem 
também presentes no contexto universitário. Enquanto classes de comportamentos 
relacionadas a efetividade nas interações compõem a iniciação e manutenção das relações as 
Habilidade Sociais podem interagir com as reações provocadas pelo Estresses, já que ambos 
relacionam-se com processos adaptativos do indivíduo. Tais processos de adaptaçãono ensino 
superior são fomentados pelas demandas acadêmicas e da formação do indivíduo enquanto 
profissional. O objetivo do estudo é verificar a existência de correlação entre habilidades 
sociais, estresse e desempenho acadêmico. Participaram da pesquisa 348 universitários de 
cursos da área da saúde de uma universidade privada. Os instrumentos utilizados foram o 
Inventário de Habilidades Sociais (IHS) e o Inventário de Sintomas de Stress de Lipp - ISSL, 
houve também a coleta das informações sobre o desempenho dos alunos (notas), 
submetendo-se os dados ao teste de correlação de Spearman, por tratar-se de uma amostra 
não paramétrica. Os resultados demonstraram que não há correlação entre as variáveis 
Habilidades Sociais e Desempenho Acadêmico em termos do escore total (𝜌 = 0,054; p = 
0,318), porém nas escalas fatoriais do IHS duas delas apresentam correlações marginalmente 
significativas em relação ao desempenho acadêmico, a Autoafirmação e expressão de 
sentimento positivo (𝜌 = 0,107; 𝜌 = 0,049) e Auto exposição a desconhecidos e a situações 
novas (𝜌 = 0,125; 𝜌 = 0,021). A correlação entre Estresse e Habilidades Sociais apresentou-se 
proporcional com o Escore Total (ρ=0,232; p=0,000), já estresse e desempenho acadêmico 
não apresentou correlação significativa (ρ =0,012; ρ = 0,06). Os resultados demonstram que 
as variáveis Habilidades Sociais e Desempenho se correlacionam nas escalas fatoriais de 
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Autoafirmação e expressão de sentimento positivo e Auto exposição, a hipótese para esta 
correlação é de que tais fatores relacionam-se comportamentos de esclarecer dúvidas e expor 
opiniões. Sobre a presença do estresse em acadêmicos não justificar desempenho acadêmico 
pode-se hipotetizar que mesmo diante da exposição de estímulos estressores é provável que 
os acadêmicos tenham desenvolvido habilidades que possam garantir a produtividade nos 
estudos e na vida acadêmica. A correlação proporcional entre a presença de Estresse e o 
Escore Total, em que quanto maior o Escore Total das Habilidades Sociais maior a presença 
do Estresse diverge de outros estudos. A pesquisa evidenciou a necessidade de mais estudos 
de correlação de diferentes amostras entre estas variáveis, uma vez que estes são escasso. O 
estudo também contribui na elucidação das relações era Habilidades sociais, estresse e 
desempenho acadêmico, podendo auxiliar na elaboração de programas preventivos ao 
público universitário. 

Palavras-chave: Habilidades sociais, Estresse, Desempenho acadêmico 

Apoio Financeiro: Trabalho desenvolvido no Programa de Iniciação Científica de Psicologia, 
financiado pela Diretoria Executiva de Gestão e Extensão Universitária (DEGEU) e pela 
Diretoria Executiva de Gestão da Pesquisa e Pós-Graduação (DEGPP) da Universidade 
Paranaense- U. 

Tipo de Trabalho: Pesquisa Aplicada 

Temática do Trabalho: Psicologia e Educação 

 

 

TRANSTORNO DE PERSONALIDADE BORDERLINE PELA ÓTICA DA ANÁLISE DO 
COMPORTAMENTO Sara de Lima Oliveira (Universidade Federal do Mato Grosso do Sul, 
Paranaíba- MS, Brasil) Gustavo da Silva Rocha (Universidade Federal do Mato Grosso do Sul, 
Paranaíba- MS, Brasil) – sara_limaliveira@hotmail.com 

Dentro do campo da Análise do Comportamento, as chamadas psicopatologias têm sido 
objeto de estudo com produções que visam contrapor os panoramas predominantes no 
Modelo Médico, que caracteriza-se por ser descritivo e por buscar a etiologia das doenças, 
tratando-as com intervenções medicamentosas; e no Modelo Quase-médico, onde há menos 
ênfase na utilização de medicamentos e mais destaque nas terapêuticas que sanem o mal da 
maioria dos indivíduos acometidos. Os pressupostos filosóficos baseados no behaviorismo 
radical afirmam a importância de se estudar os comportamentos como únicos, frutos de cada 
relação Sujeito-Ambiente, oferecendo uma alternativa ao método de pesquisa estatístico e 
consequentemente propiciando uma compreensão distinta a respeito das psicopatologias. No 
que tange os transtornos de personalidade, este trabalho visa a reunião de informações a 
respeito do Transtorno de Personalidade Borderline (ou transtorno de personalidade 
limítrofe), buscando compreender como é descrita para a psicologia clássica e  para a Análise 
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do Comportamento, trazendo à tona uma descrição em relação a eficácia das técnicas 
comumente utilizadas para o tratamento. 

Palavras-chave: Análise Funcional, Psicopatologia, Transtorno de Personalidade Borderline 

Tipo de Trabalho: Pesquisa Bibliográfica 

Temática do Trabalho: Psicologia da Saúde 

 

 

AS CONTINGÊNCIAS ENVOLVIDAS EM UMA REDE SOCIAL NO SERVIÇO DE 
ACONSELHAMENTO GENÉTICO Jéssica Yumi Ueno (Departamento de Psicologia Geral e 
Análise do Comportamento, Universidade Estadual de Londrina, Londrina - PR, Brasil) Renata 
Fernanda Bacaro (Departamento de Psicologia Geral e Análise do Comportamento, 
Universidade Estadual de Londrina, Londrina - PR, Brasil) Yasmim Natalia Santos de Oliveira 
(Departamento de Psicologia Geral e Análise do Comportamento, Universidade Estadual de 
Londrina, Londrina - PR, Brasil) Guilherme Gomes dos Santos (Departamento de Psicologia 
Geral e Análise do Comportamento, Universidade Estadual de Londrina, Londrina - PR, Brasil) 
Renata Grossi (Departamento de Psicologia Geral e Análise do Comportamento, Universidade 
Estadual de Londrina, Londrina - PR, Brasil) – u.yumi7897@gmail.com 

O Serviço de Aconselhamento Genético da Universidade Estadual de Londrina (SAG-UEL) 
possui uma rede social no intuito de promover a comunicação com a comunidade em geral, 
visando à disseminação do tema. Aproximadamente 102 milhões de brasileiros utilizam o 
Facebook todos os meses, e o uso dessa tecnologia de informação cria contingências que 
reduzem o custo de respostas e aumentam o acesso a reforçadores, facilitando a transmissão 
de informações e produção do conhecimento. A partir do exposto, o objetivo deste trabalho 
é apresentar as contingências envolvidas no uso das redes sociais – em específico, a página do 
Facebook – como estratégia de promoção dos serviços oferecidos pelo SAG-UEL. Foi realizado 
levantamento de variáveis estatísticas fornecidas pela página do Serviço em uma rede social 
no período de março de 2016 a janeiro de 2018. Os dados escolhidos para discussão foram: a 
quantidade de seguidores, o alcance médio por postagem e as mensagens enviadas para a 
página. O levantamento de dados constatou um total de 1087 seguidores e alcance médio de 
268 pessoas por publicação, além de 15 mensagens recebidas ao longo desse período, 
envolvendo interesse em contribuir com o SAG-UEL, em participar de eventos desenvolvidos 
pelo Serviço, em realizar reportagens e demais buscas por atendimento. Atingindo um público 
maior, acredita-se que os estímulos postados na página (vídeos, depoimentos, banners 
informativos) servem como condição para o comportamento dos seguidores de acesso às 
informações, e as conseqüências por parte da equipe de responder às mensagens e promover 
um canal acessível aumentam a probabilidade de as pessoas entrarem em contato com o 
Serviço, tendo em vista que a rede social é gratuita e simples. Além disso, a busca, o contato 
e o retorno com a equipe é rápido, assim como o feedback. O uso de redes sociais é difundido 
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na sociedade contemporânea devido à facilidade de acesso à internet e à disponibilidade 
constante destas tecnologias, e que consequentemente favorecem o reforçamento de curto 
prazo por meio das redes sociais virtuais, mantendo a alta frequência do comportamento de 
curtir, comentar e compartilhar, por exemplo. Dessa maneira, a presença do SAG-UEL em uma 
rede social aumenta as possibilidades de divulgação do trabalho e a certeza de que acaba 
atingindo públicos externos ao Serviço. 

Palavras-chave: aconselhamento genético, contingências, redes sociais 

Apoio Financeiro: Pró-Reitoria de Extensão – PROEX. Jéssica Yumi Ueno recebe bolsa da Pró-
Reitoria de Extensão - PROEX pela participação no Projeto/Programa de Extensão de código 
1465: IMPLANTAÇÃO DE NOVAS ESTRATÉGIAS FUNCIONAIS NO SERVIÇO DE 
ACONSELHAMENTO GENÉTICO – UEL. 

Tipo de Trabalho: Relato de Experiência Institucional 

Temática do Trabalho: Psicologia e Educação 

 

 

COMPORTAMENTOS DE GESTOR EM PROCESSOS ADMINISTRATIVOS NO SERVIÇO DE 
ACONSELHAMENTO GENÉTICO E AS CONTINGÊNCIAS ENVOLVIDAS Jéssica Yumi Ueno 
(Departamento de Psicologia Geral e Análise do Comportamento, Universidade Estadual de 
Londrina, Londrina - PR, Brasil) Gabriela Sabino (Departamento de Psicologia Geral e Análise 
do Comportamento, Universidade Estadual de Londrina, Londrina - PR, Brasil) Guilherme 
Gomes dos Santos (Departamento de Psicologia Geral e Análise do Comportamento, 
Universidade Estadual de Londrina, Londrina - PR, Brasil) Renata Grossi (Departamento de 
Psicologia Geral e Análise do Comportamento, Universidade Estadual de Londrina, Londrina - 
PR, Brasil) – u.yumi7897@gmail.com 

De acordo com a perspectiva analítico-comportamental, a administração de pessoas consiste 
em administrar comportamentos, havendo a necessidade de capacitar os integrantes para 
lidar com as contingências apresentadas no cotidiano do Serviço de Aconselhamento Genético 
da Universidade Estadual de Londrina (SAG-UEL) e para adquirir repertórios comportamentais 
compatíveis às demandas e funções deste serviço. O objetivo do trabalho é apresentar os 
comportamentos a serem desenvolvidos pelo gestor da frente de Processos Administrativos 
do SAG-UEL e as contingências envolvidas. Para isso foi considerado o relato do desempenho 
de duas colaboradoras e as habilidades descritas no Manual do Colaborador do SAG-UEL, da 
frente de Processos Administrativos durante o ano de 2017, nas diferentes tarefas de sua 
responsabilidade. As atividades prescritas (eventos antecedentes) para Frente de Processos 
Administrativos são de gerir: o processo de recrutamento, seleção e treinamento de 
colaboradores para a frente; a entrada e saída de todos os colaboradores no SAG-UEL;  
atualizar atas; dados dos participantes; organizar calendário de atividades; controlar a carga 
horária dos colaboradores; emitir certificados de eventos promovidos pelo Serviço e  auxiliar 
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em tarefas de outras frentes, quando solicitado. De acordo com tais atividades, os 
comportamentos que devem ser apresentados e suas consequências esperadas são: a) 
sistematizar documentos, atas e dados de participantes, de forma organizada e eficiente, 
sendo importante para facilitar o acesso e a busca das informações; b) comportar-se de forma 
assertiva, sendo capaz de descrever, especificar e corrigir o seu comportamento e de outras 
pessoas, melhorando o relacionamento interpessoal, aprimorando o uso de feedback e 
criando condições para que os colaboradores apresentem comportamentos efetivos na 
realização das atividades; c) compreender e planejar os processos de recrutamento, seleção 
e treinamento, de maneira a ter colaboradores capacitados para se comportar de forma 
eficiente nas contingências do SAG-UEL; d) desenvolver autonomia, tomar decisões, 
solucionar problemas e gerir tempo, assim, otimizando as atividades de forma organizada sem 
a necessidade de supervisão e articulada de acordo com a demanda. Observa-se a relevância 
dos comportamentos por corresponder ao trabalho prescrito e produzir consequências que 
contribuem para o desenvolvimento do Serviço. Estes comportamentos devem ser 
constantemente aprimorados de acordo com as contingências em vigor. 

Palavras-chave: administração de comportamentos, aconselhamento genético, psicologia 
organizacional 

Apoio Financeiro: Pró-Reitoria de Extensão – PROEX. Jessica Yumi Ueno recebe bolsa da Pró-
Reitoria de Extensão - PROEX pela participação no Projeto/Programa de Extensão de código 
1465: IMPLANTAÇÃO DE NOVAS ESTRATÉGIAS FUNCIONAIS NO SERVIÇO DE 
ACONSELHAMENTO GENÉTICO – UEL. 

Tipo de Trabalho: Relato de Experiência Institucional 

Temática do Trabalho: Psicologia Institucional e Organizacional 

 

 

É POSSÍVEL HAVER RELAÇÃO ENTRE A VIOLÊNCIA LGBTFÓBICA E OS NÍVEIS DE HABILIDADES 
SOCIAIS? Keila Fernanda Carlota Campos (Psicologia, Instituto de Educação Superior de 
Londrina – INESUL, Londrina - PR, Brasil) Leandro Herkert Fazzano (Psicologia, Instituto de 
Educação Superior de Londrina – INESUL, Londrina - PR, Brasil) – kfcarlota@hotmail.com 

A mídia internacional têm divulgado constantes violências contra Lésbicas, Gays, Bissexuais e 
Transexuais (LGBT). A violência praticada contra a comunidade LGBT caracteriza-se por 
variados tipos de comportamentos, como agressão física, xingamentos, exposições a 
humilhações, ameaças, assim como a coerção das vítimas para emissão de padrões de 
comportamentos culturalmente tidos como heterossexuais. Considerando as violências 
LGBTfóbicas como variáveis influenciadoras de comportamentos sociais, sugere-se que esses 
tipos de violências afetam as habilidades sociais (HS) das vítimas. O termo habilidades sociais 
refere-se a padrões de comportamentos direcionados as relações sociais, construídos e 
desenvolvidos desde a infância, determinando a efetividade das relações sociais na vida de 
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um indivíduo. Foram procurados nas principais bases de dados científicos (CAPES, LILASCS, 
PEPSIC e SCIELO)  os níveis de habilidades sociais desenvolvidos pela comunidade LGBT, 
utilizando termos como Violências LGBTfóbicas e Influências das Violências LGBTfóbicas nas 
Habilidades Sociais; Níveis de Habilidades Sociais; Habilidades Sociais e Homofobia; Violências 
LGBTfóbicas, não sendo encontrados estudos relacionados à temática. Pode-se formular, 
então, que a violência LGBTfóbica, poderia influenciar nos padrões de habilidades sociais, 
considerando que tais padrões desenvolvem-se a partir da infância, com as interações sociais 
na qual é exposto. A imposição da heterossexualidade, e a coerção sobre os padrões de 
comportamento diferentes do heteronormativo (norma social que entende a 
heterossexualidade como sendo natural e normal) poderia influenciar  o desenvolvimento de 
padrões de habilidades sociais não-assertivos ou agressivos. Desta forma, a população LGBT é 
coagida a emitir comportamentos sociais próximos ao modelo heterossexual mediante 
reforço negativo, sendo a emissão de comportamentos tidos como homossexuais, bissexuais 
ou transexuais punidos, causando desajuste social, além acarretar no desenvolvimento de 
transtornos depressivos, ansiosos, e até levar o indivíduo ao suicídio. A partir deste 
levantamento, alcançou-se o objetivo da pesquisa pois, de acordo com a literatura, a coerção 
e a punição influenciam nos comportamentos sociais das vítimas de violência, as quais 
desenvolvem os padrões de habilidades sociais não-assertivos e agressivos. Embora seja 
possível traçar um paralelo teórico, faz-se necessário estudos futuros para medir a Habilidade 
Social e correlacioná-la a violência sofrida pela população LGBT. 

Palavras-chave: Habilidades Sociais e Violências LGBTfóbicas, Níveis de Habilidades Sociais em 
LGBT’s, Habilidades Sociais em LGBT’s 

Tipo de Trabalho: Pesquisa Bibliográfica 

Temática do Trabalho: Estudos empíricos e teórico/conceituais em Análise do 
Comportamento 

 

 

ANÁLISE DO COMPORTAMENTO APLICADA E O TRABALHO EM EQUIPE TRANSDISCIPLINAR 
Gabriela Sabino (Instituto Carpe Diem, Londrina - PR, Brasil) Valeria Beatriz Machado (Instituto 
Carpe Diem, Londrina - PR, Brasil) Tahena Silva Ferreira (Instituto Carpe Diem, Londrina - PR, 
Brasil) – gabrielasabinopsico@gmail.com 

A Análise do Comportamento Aplicada é orientada para a resolução de problemas sociais, 
sendo composta pela descrição de processos socialmente relevantes em ambientes naturais. 
Entre os estudos mais encontrados em Análise do Comportamento Aplicada estão aqueles 
voltados para a educação especial, especialmente, os relacionados ao Transtorno do Espectro 
Autista.  Este transtorno é caracterizado por prejuízos ou excessos nas esferas de interação 
social, de linguagem e padrões de interesses restritos e de comportamentos repetitivos e 
estereotipados. Devido a estas esferas, as áreas que atuam no tratamento deste transtorno 
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são diversas, incluindo: Fonoaudiologia, Psicologia, Nutrição, Terapia Ocupacional e 
Psicopedagogia.  Esta diversidade possibilita um trabalho transdisciplinar, diminuindo o 
distanciamento das áreas e alinhando a atuação dos profissionais a partir do desenvolvimento 
de metas em comum para o tratamento. Este trabalho tem como objetivo descrever algumas 
das estratégias desenvolvidas por uma equipe transdisciplinar no tratamento de crianças com 
o diagnóstico do Transtorno do Espectro Autista. As estratégias visaram o alinhamento em 
Análise do Comportamento Aplicada das profissionais. Os resultados foram a elaboração de: 
capacitações semanais com 2 horas de duração, supervisões e discussões de caso semanais e 
quinzenais, grupos online para cada caso, compartilhamento de dados e evolução do 
tratamento via grupo online e planejamento de intervenções em reuniões presenciais e à 
distância. Conclui-se que o alinhamento em Análise do Comportamento Aplicada direciona o 
tratamento, facilita o diálogo entre as áreas atuantes, promove uma coerência no instituto e 
tem tido impacto no tratamento dos clientes, uma vez que os mesmos tem aderido aos 
objetivos terapêuticos e ampliado seu repertório em diversos aspectos, como: comunicação, 
autonomia, habilidades motoras e interação social. 

Palavras-chave: Análise do Comportamento Aplicada, Equipe Transdisciplinar, Transtorno do 
Espectro Autista 

Apoio Financeiro: O trabalho foi realizado com apoio financeiro do Instituto Carpe Diem. 
Gabriela Sabino recebeu bolsa do Instituto Carpe Diem. 

Tipo de Trabalho: Outro 

Temática do Trabalho: Educação Especial 

 

 

HANNAH BAKER: A COMPREENSÃO COMPORTAMENTAL DO SUICÍDIO Natiele Taisy da Silva 
(Curso de Psicologia, UNIPAR - Universidade Paranaense, Cascavel - PR, Brasil) Karla Jordana 
Vendruscolo Defante (Curso de Psicologia, UNIPAR - Universidade Paranaense, Cascavel - PR, 
Brasil) Patrícia Cristina Novaki Aoyama (Curso de Psicologia, UNIPAR - Universidade 
Paranaense, Cascavel - PR, Brasil) – natiele.s@edu.unipar.br 

O suicídio é identificado como o terceiro motivo de mortes entre adolescentes nos EUA e o 
segundo na Europa, sendo que o Brasil é o oitavo país com maior registro de suicídios no 
mundo. O tema intriga vários pesquisadores por, além de se tratar de um problema de saúde 
pública, ser um fenômeno complexo e multideterminado, atravessado por estigmas e 
preconceitos. As discussões e reflexões acerca do assunto intensificaram-se após a divulgação 
de uma série de suicídios de adolescentes supostamente correlatos ao best-seller “Os 13 
porquês”. Deste modo, a partir de uma revisão bibliográfica, o intuito do presente trabalho 
foi o de contextualizar o suicídio de Hannah Baker, personagem principal do livro, identificar 
as variáveis que afetaram sua escolha, bem como a consequência que esta produziu. Segundo 
a Análise do Comportamento, as variáveis ambientais afetam a maneira como o indivíduo se 
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comporta no mundo, isto é, o contexto ao qual faz parte tem uma importante influência na 
constituição da história de vida do sujeito. Na obra analisada, a protagonista passa por várias 
situações aversivas, tais como bullying e violência sexual, que culminaram em vivências de 
sofrimento muito intensas e a levaram a efetivar o suicídio. Observou-se também que a 
adolescente apresentava déficit de repertório de enfrentamento, de pedidos de ajuda mais 
explícitos, além de não possuir uma rede de apoio efetiva que a auxiliasse em suas 
dificuldades, o que também agravou seu quadro de sofrimento. Para analisar de maneira 
precisa o suicídio da protagonista seria necessário observar uma série de aspectos que não 
são apresentados no livro, tais como: sua história de vida, como a personagem aprendeu a 
lidar com contingências aversivas, como ela enxerga seu futuro e suas possibilidades e o que 
ela sabe sobre a morte. O suicídio é um processo complexo e não pode ser interpretado como 
resultado de um fracasso, mas deve ser entendido como melhor forma que o indivíduo 
encontrou para lidar com as contingências aversivas de sua vida. Neste contexto, a Psicologia 
propõe que seja criado um ambiente de escuta, empatia, validação do indivíduo em tal 
situação, a fim de que ele sinta-se seguro e amparado em psicoterapia. Além disso, este 
espaço deve favorecer uma compreensão íntegra sobre a história de vida da pessoa, sobre os 
motivos que a levaram pensar em suicídio, um entendimento da cultura e das crenças do 
sujeito, um diálogo sobre a relação entre pensar, sentir e reagir do indivíduo, além de 
contribuir para a tomada de consciência sobre novas possibilidades, desenvolvendo 
habilidades de enfrentamento, de resolução de conflitos e de comunicação, com o intuito de 
mostrar alternativas para solucionar seus problemas. 

Palavras-chave: Análise do Comportamento, Suicídio, Os 13 porquês 

Tipo de Trabalho: Pesquisa Bibliográfica 

Temática do Trabalho: Psicologia Clínica 

 

 

ELABORAÇÃO E AVALIAÇÃO DOS PARÂMETROS PSICOMÉTRICOS DE UMA ESCALA DE 
POLIDEZ INFANTIL Isadora Ferreira Primo Moreira (Programa de Pós-Graduação Mestrado em 
Psicologia Forense, Universidade Tuiuti do Paraná, Curitiba - PR, Brasil) Paula Inez Cunha 
Gomide (Programa de Pós-Graduação Mestrado em Psicologia Forense, Universidade Tuiuti 
do Paraná, Curitiba - PR, Brasil) – isadoraprimo@hotmail.com 

A polidez contempla comportamentos de cumprimentar, despedir-se, agradecer, solicitar um 
favor, solicitar licença, elogiar e desculpar-se, e tem sido considerada como precursora do 
comportamento moral e de relações sociais bem-sucedidas. Este estudo objetivou criar e 
avaliar os parâmetros psicométricos da Escala de Polidez Infantil (EPI). Para isso, foram 
realizadas três etapas. A primeira etapa consistiu na elaboração dos itens da EPI, que foi 
construída em três versões: infantil, para pais/mães e para professores. Cada versão foi 
composta por 14 itens, em forma de declarativas, respondidos em escala Likert. Na segunda 
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etapa realizou-se uma análise semântica com oito crianças, seus respectivos pais e mães, e 
três professoras. A EPI foi aplicada, e os 14 itens foram considerados adequados por todos os 
participantes, mantendo-se, portanto, inalterados. Na terceira etapa buscaram-se as 
evidências de validade da EPI por meio de sua estrutura fatorial e de convergência com o estilo 
parental dos pais. Foram avaliadas 146 crianças, entre sete e onze anos; 136 mães, 88 pais e 
22 professores, que responderam as versões correspondentes da EPI sobre essas crianças. 
Embora a versão da EPI para pais/mães seja a mesma, os parâmetros psicométricos foram 
calculados de forma individual para cada grupo. A análise fatorial exploratória das versões 
respondidas pelos adultos (mães, pais e professores), apresentou dois fatores com relativa 
estabilidade dos itens e com índices de ajuste adequados. A versão infantil apresentou os 
mesmos fatores, porém os itens 4 e 14 não tiveram carga fatorial adequada e foram retirados 
da análise. Os coeficientes do alpha de Cronbach dos fatores da EPI foram: α = 0,79 e α = 0,72 
para a versão infantil; α = 0,93 e α = 0,85 para a versão materna; α = 0,93 e α = 0,88 para a 
versão paterna; e α = 0,97 e α = 0,97 para a versão docente. Os índices do teste de KMO foram 
de 0,67; 0,87; 0,88; e 0,89, respectivamente. O Teste de Bartlett foi significativo para todas as 
versões da EPI (p < 0,001). Os resultados são pertinentes com modelo teórico de polidez 
convencional e polidez moral, caracterizando assim uma evidência de validade baseada na 
estrutura interna da escala. Por fim, correlacionou-se os resultados da EPI versão infantil com 
os resultados do Inventário de Estilos Parentais (materno e paterno). Conforme a hipótese foi 
verificada correlação positiva de intensidade leve a moderada entre as práticas maternas e 
paternas de monitoria positiva e comportamento moral, e a polidez; e correlação negativa 
entre práticas paternas de negligência e abuso físico, e a polidez. Essa correlação caracteriza 
uma evidência de validade baseada nas relações com variáveis externas. 

Palavras-chave: Avaliação psicológica, Parâmetros psicométricos, Polidez 

Tipo de Trabalho: Pesquisa Aplicada 

Temática do Trabalho: Psicologia Jurídica / Forense 

 

 

CONSIDERAÇÕES ACERCA DE UMA PESQUISA DE SATISFAÇÃO APICADA EM USUÁRIOS DO 
SERVIÇO DE ACONSELHAMENTO GENÉTICO Gabriela Sabino (Departamento de Psicologia 
Geral e Análise do Comportamento, Universidade Estadual de Londrina, Londrina - PR, Brasil) 
Guilherme Gomes dos Santos (Departamento de Psicologia Geral e Análise do 
Comportamento, Universidade Estadual de Londrina, Londrina - PR, Brasil) Renata Grossi 
(Departamento de Psicologia Geral e Análise do Comportamento, Universidade Estadual de 
Londrina, Londrina - PR, Brasil) – gabrielasabinopsico@gmail.com 

O Serviço de Aconselhamento Genético da Universidade Estadual de Londrina (SAG-UEL) 
possui como missão a realização de um atendimento multidisciplinar e humanizado, que 
produza e dissemine conhecimento, proporcionando qualidade de vida aos usuários e à 
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comunidade a partir da capacitação de profissionais. A descrição verbal dos usuários em 
relação aos atendimentos recebidos pode ser uma forma de analisar se as contingências 
planejadas estão sendo efetivas. Busca-se, no atendimento ao usuário, criar um ambiente não 
punitivo, de escuta, informação e acolhimento, esperando que os pacientes e seus familiares 
compartilhem dúvidas, realidades, angústias e analisem suas possibilidades de apoio. Assim, 
a equipe pode acolher e validar sentimentos expostos, fornecer ou retificar informações e 
realizar encaminhamentos mais coerentes com suas realidades. Buscando a compreensão dos 
envolvidos sobre a problemática, o sentimento de acolhimento e amparo pelo Serviço, além 
de discriminar possibilidades de ação, foi desenvolvido um questionário como instrumento de 
investigação do impacto do Serviço na vida dos usuários atendidos. O objetivo deste trabalho 
é apresentar os resultados da aplicação do questionário em usuários atendidos em 2017. 
Foram feitas ligações para 42 pessoas. Dos 23 que atenderam às ligações, 2 optaram por não 
participar da pesquisa, totalizando 21 respostas ao questionário. Entre os que responderam, 
20 afirmaram se lembrar das etapas do SAG, 8 descreveram totalmente o processo e 7 
descreveram parcialmente. Com relação aos sentimentos, 44%  relatou ter se sentido “bem” 
ao ser recebido pela equipe do SAG e 53% utilizou descrições semelhantes, tais quais “bem 
tratado” e “acolhido”; um usuário relatou se sentir “ansioso” e “com medo”. A respeito do 
que contribuiu para estes sentimentos, destacaram-se no discurso dos usuários os elementos: 
“acolhimento”, “serem atenciosos”, “suporte” e “forma como a situação foi lidada”. Já em 
relação às mudanças após o resultado, 10 responderam não terem percebido mudanças e 7 
relataram modificações como: busca de tratamentos, aumento de autoconfiança e diminuição 
da culpa. Ademais, 97% afirmou que indicaria o SAG para outras pessoas. Considerando que 
uma das pessoas não soube descrever as etapas do Serviço e que outra não indicaria o SAG, 
pode-se afirmar que a análise e manipulação de variáveis precisam ser constantes, buscando 
o aperfeiçoamento do atendimento. Entretanto, as contingências arranjadas estão 
produzindo as consequências esperada, uma vez que mais de 90% dos participantes relataram 
satisfação com o Serviço. 

Palavras-chave: Pesquisa quantitativa, Descrição verbal de contingências, Equipe 
multidisciplinar 

Tipo de Trabalho: Outro 

Temática do Trabalho: Psicologia da Saúde 

 

 

ASPECTOS RELEVANTES DA SUPERVISÃO COMPARTILHADA EM UM SERVIÇO DE 
ACONSELHAMENTO GENÉTICO: UM RELATO DE EXPERIÊNCIA Renan de Lima (Departamento 
de Psicologia Geral e Análise do Comportamento, Universidade Estadual de Londrina, 
LONDRINA, Brasil) Lucas Gustavo Peruchi (Departamento de Psicologia Geral e Análise do 
Comportamento, Universidade Estadual de Londrina, Londrina, Brasil) Guilherme Gomes dos 
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Santos (Departamento de Psicologia Geral e Análise do Comportamento, Universidade 
Estadual de Londrina, Londrina, Brasil) Renata Grossi (Departamento de Psicologia Geral e 
Análise do Comportamento, Universidade Estadual de Londrina, Londrina, Brasil) – 
renanlima.psi@gmail.com 

A supervisão compartilhada é uma modalidade de supervisão em grupo, no qual os 
supervisionados trocam informações na construção dos casos, geralmente de clientes de uma 
mesma família, favorecendo uma análise funcional mais detalhada. No Serviço de 
Aconselhamento Genético da Universidade Estadual de Londrina (SAG-UEL), ocorreu esse 
formato de supervisão compartilhada no caso em que dois membros de uma mesma família, 
mãe e filha, foram atendidas por terapeutas do mesmo grupo de supervisão sob a ótica da 
análise do comportamento. A filha foi encaminhada para o serviço pela endocrinologista do 
HC devido às crises de ansiedade e sintomas de agorafobia. A mãe foi encaminhada para 
aprender a ajudar a filha em momentos de crise de ansiedade. Com base nas análises 
funcionais realizadas, foi possível perceber que os comportamentos problema apresentados 
pela filha tinham como função manter as pessoas por perto e eram complementares ao 
padrão comportamental da mãe caracterizado como “cuidadora”, selecionado em sua história 
de vida. O objetivo deste trabalho é apresentar os benefícios relacionados à prática da 
supervisão compartilhada no SAG-UEL. Os dados foram coletados a partir dos registros das 
sessões e dos relatos dos terapeutas durante as supervisões, que eram realizadas em dupla, 
com duração média de 60 minutos, tendo sido realizado até o momento sete supervisões. As 
informações eram relatadas pelos supervisionados e então discutidas, buscando analisar e 
entender os casos tanto nas suas particularidades como nas suas interrelações, de modo a 
descreverem as relações funcionais presentes nas interações das pessoas envolvidas. Os 
principais resultados obtidos, até o momento, evidenciam que para o terapeuta a supervisão 
compartilhada traz alguns benefícios: desenvolvimento de um repertório em atuação clínica; 
possibilita uma melhor análise individual dos casos, por auxiliar na verificação de variáveis 
antecedentes e consequentes; um entendimento mais detalhado da configuração ambiental; 
observação e identificação de padrões de comportamento semelhantes ou complementares 
de cada membro da família e conhecimento e compreensão da dinâmica familiar. Para o 
cliente os benefícios se pautam em um terapeuta mais capacitado, que planeja as 
intervenções considerando, também, a mudança comportamental dos outros membros da 
família, sendo esses aspectos ressaltados pela literatura e pela prática realizada no serviço. 
Conclui-se que a supervisão compartilhada ainda se mostra um tema que necessita de mais 
pesquisas envolvendo a relação terapêutica, seus benefícios e suas implicações. No entanto, 
no SAG-UEL, esse modelo de supervisão se mostrou benéfico e pertinente para a atuação 
profissional dentro do serviço. 

Palavras-chave: Supervisão Compartilhada, Serviço de Aconselhamento Genético, Análise do 
Comportamento 

Tipo de Trabalho: Relato de Experiência em Estudo de Caso 
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Temática do Trabalho: Psicologia Clínica  

 

 

PSICOTERAPIA ANALÍTICO-COMPORTAMENTAL INFANTIL: ANÁLISE DE COMPORTAMENTOS 
DE MENTIR E OSCILAÇÕES DE HUMOR Heloisa da Silva Carmo (Departamento de Psicologia 
Geral e Análise do Comportamento, Universidade Estadual de Londrina, Londrina - PR, Brasil) 
Maria Luiza Marinho-Casanova (Departamento de Psicologia Geral e Análise do 
Comportamento, Universidade Estadual de Londrina, Londrina - PR, Brasil) – 
heloisacarmo.6@gmail.com 

A psicoterapia analítico-comportamental infantil trabalha com a criança e com o ambiente no 
qual ela está inserida ressaltando a importância do que a própria criança traz para o setting 
terapêutico, além do que os pais ou cuidadores apontam como queixas. A análise funcional é 
realizada para identificar antecedentes e consequentes do comportamento problema, bem 
como fundamentar as estratégias de intervenção. O objetivo do presente trabalho é descrever 
a formulação clínica analítico-comportamental dos comportamentos de mentir e oscilações 
de humor de uma criança, apresentados como queixas pelos pais ao início da intervenção. O 
atendimento foi realizado na clínica escola da Universidade Estadual de Londrina por uma 
aluna de quarto ano do curso de psicologia e supervisionado por docente dessa mesma 
instituição. A cliente, de nome fictício Ana, foi uma menina de 9 anos que residia com o pai e 
com a mãe na cidade de Londrina. Ana cursava o 5º ano do ensino regular em uma escola 
privada de cunho religioso nessa mesma cidade. O atendimento consistiu em 19 sessões, 
sendo 11 com a criança, 5 com a mãe e 3 com o pai, além de uma visita à escola. As avaliações 
iniciais consistiram em entrevistas com os pais, sessões lúdicas com a criança, contato com a 
coordenadora da escola e aplicação dos instrumentos da Bateria ASEBA: CBCL e ABCL, 
respectivamente para avaliação de comportamentos da criança e dos pais. Durante as sessões 
com Ana, a terapeuta fez uso de gravador de voz e materiais lúdicos como jogos, livros, tintas 
guaches, etc. A avaliação do comportamento de mentir indicou que este ocorria com alta 
frequência tanto no ambiente familiar como escolar. A análise funcional do mentir no 
ambiente familiar indicou que estava em operação contingência de reforçamento positivo e 
negativo, com influência das seguintes variáveis: comportamento coercitivo e imposição de 
muitas regras pela mãe, punição e sinalização de aversivos para comportamentos emitidos 
por Ana; mãe e pai como modelos de mentir; punições para o comportamento assertivo no 
ambiente familiar. No ambiente escolar, Ana mentia sobre sua saúde e recebia consequências 
positivas como compreensão, empatia e atenção especial. Em relação às oscilações de humor 
no ambiente familiar, a análise funcional indicou que foi possível notar que existiam 
contingências claras que as explicavam, mas a criança não revelava seus sentimentos e 
pensamentos para os pais e estes apresentavam déficit na habilidade de observar o ambiente 
e identificar as contingências envolvidas no comportamento emocional da filha. As análises 
funcionais dos comportamentos problemas fundamentam as tomadas de decisão sobre a 
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intervenção analítico-comportamental. Para o presente caso, indicaram a necessidade 
intervenções com a criança e com os pais. 

Palavras-chave: Estudo de caso, Psicoterapia analítico-comportamental infantil, Estilos 
parentais 

Tipo de Trabalho: Relato de Experiência em Estudo de Caso 

Temática do Trabalho: Psicologia Clínica  

 

 

GRUPO VOLTADO A USUÁRIOS DE MEDICAMENTOS PSICOTRÓPICOS EM UMA UNIDADE 
BÁSICA DE SAÚDE: DIFICULDADES E DESAFIOS Lucas Gustavo Peruchi (Departamento de 
Psicologia Geral e Análise do Comportamento, Universidade Estadual de Londrina, Londrina - 
PR, Brasil) Graziela Lastoria Bonatti (Departamento de Psicologia Geral e Análise do 
Comportamento, Universidade Estadual de Londrina, Londrina - PR, Brasil) Giovana Maria 
Mourinho Ferreira (Departamento de Psicologia Geral e Análise do Comportamento, 
Universidade Estadual de Londrina, Londrina - PR, Brasil) Célio Roberto Estanislau 
(Departamento de Psicologia Geral e Análise do Comportamento, Universidade Estadual de 
Londrina, Londrina - PR, Brasil)  – luccasperuchi@hotmail.com 

A saúde no Brasil é compreendida como um direito do cidadão e um dever do Estado. Com 
isso, o Sistema Único de Saúde (SUS) foi criado como um dispositivo que pudesse atender a 
essa demanda com o objetivo de garantir o cuidado integral à saúde em diferentes níveis de 
atuação. Dessa forma, a Unidade Básica de Saúde (UBS) se insere no nível primário ofertando 
serviços para promover saúde e prevenir doenças. A UBS na qual este estudo foi produzido 
possui um contingente significativo de usuários que utilizam psicofármacos, em sua maioria 
para depressão, ansiedade ou insônia. Visto essa demanda local, a metodologia utilizada pelos 
estagiários de Psicologia foi contatar esses usuários - por meio do encaminhamento médico e 
ligações do Agente Comunitário de Saúde (ACS) - para convidá-los a participar de uma 
entrevista para aplicação dos instrumentos: roteiro de anamnese, Self Report Questionnaire 
(SRQ) - Questionário de Auto Relato, Inventário de Depressão de Beck - BDI, Inventário de 
Ansiedade de Beck - BAI, Escala de Pittsburgh para avaliação da qualidade do sono e, em 
seguida, para o grupo “Humanizar” que era conduzido segundo os preceitos da Análise do 
Comportamento. Foram realizadas entrevistas com cerca de 10 (dez) mulheres entre 45 e 76 
anos, porém apenas 3 (três) participaram do grupo durante todo o processo. O grupo 
aconteceu em 10 encontros, nos quais ocorriam discussões de temas variados que estavam 
relacionados aos diagnósticos e/ou a situações cotidianas. Nessas discussões eram 
incentivados os raciocínios que levassem em consideração o comportamento, seus 
antecedentes e consequentes, visando entender a instalação e manutenção de alguns 
repertórios comportamentais. Também aconteciam - durante as sessões - a aplicação de 
técnicas de relaxamento e um espaço de fala livre sobre algo significativo da semana. O 
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objetivo era o desenvolvimento pessoal das participantes, melhorando a qualidade de vida 
das mesmas e, por consequência, uma possível alteração de sua necessidade de medicações. 
Como resultados, foi observado uma baixa adesão ao grupo, dificuldade de entrar em contato 
com os clientes, o que em parte se deveu à necessidade de inicialmente a paciente ser 
atendida pelo médico, limitando assim o número de pacientes que poderiam participar do 
grupo. Observou-se também uma aparente estigmatização por parte dos profissionais da 
unidade em relação aos usuários devido a sua condição de saúde, implicando na formação de 
vínculo dos mesmos com o serviço e, indiretamente, na instalação do grupo. Conclui-se que o 
trabalho com essa população possui alta demanda, necessitando de intenso empenho e 
desenvolvimento de estratégias que possam reduzir as dificuldades encontradas, para uma 
maior eficácia do serviço prestado pela psicologia. 

Palavras-chave: Atenção primária à saúde, Grupo de apoio psicológico, Análise do 
Comportamento 

Tipo de Trabalho: Relato de Experiência Institucional 

Temática do Trabalho: Psicologia da Saúde 

 

 

IMPLANTAÇÃO DE UMA CULTURA DE FEEDBACK NO SERVIÇO DE ACONSELHAMENTO 
GENÉTICO: OS PRIMEIROS PASSOS Iara Guimarães de Azevedo (Departamento de Psicologia 
Geral e Análise do Comportamento/Serviço de Aconselhamento Genético, Universidade 
Estadual de Londrina, Londrina - PR, Brasil) Nathália M. C. de O. Denardo Rosa (Departamento 
de Psicologia Geral e Análise do Comportamento/Serviço de Aconselhamento Genético, 
Universidade Estadual de Londrina, Londrina -PR, Brasil) Renata Grossi (Departamento de 
Psicologia Geral e Análise do Comportamento/Serviço de Aconselhamento Genético, 
Universidade Estadual de Londrina, Londrina - PR, Brasil) – iaragazevedo10@gmail.com 

O Serviço de Aconselhamento Genético da Universidade Estadual de Londrina (SAG-UEL) é um 
programa que visa o desenvolvimento pessoal e profissional do graduando, que têm 
possibilidade de atuar tanto em áreas de contato com o usuário, quanto em áreas 
estratégicas, como a frente de Processos Humanos. O serviço conta com um grande número 
de colaboradores, organizados em equipes que trabalham constantemente, assim se faz 
necessária a prática de feedback. O feedback não é só uma ferramenta, mas parte do processo 
que orienta as pessoas a apresentarem comportamentos e desempenhos adequados a uma 
situação, favorecendo o sucesso organizacional; é também, uma prática diária a ser cultivada 
pelas empresas/organizações como o SAG-UEL. Dar feedback pode ser uma estratégia para 
direcionar colaboradores ao alcance dos objetivos da organização, sendo um comportamento 
que objetiva aumentar os índices de satisfação a baixo custo. A partir das reuniões entre 
gestores das frentes do serviço, verificou-se a necessidade de encorajar uma cultura de 
feedback, para isso algumas estratégias foram implantadas. A demanda foi confirmada após 
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a aplicação de uma pesquisa que avaliou a satisfação dos colaboradores em relação ao serviço, 
na qual os membros abordaram a necessidade de implementar essa cultura. Para buscar essa 
implementação, foi ministrado um treinamento aos colaboradores acerca do assunto, visando 
conscientizá-los sobre a importância do feedback. Após o treinamento, foi elaborado e 
aplicado um formulário de avaliação do mesmo, mostrando que 100% dos colaboradores 
julgaram a temática relevante. O próximo passo foi dedicar uma das reuniões gerais ao 
feedback, quando foi solicitado que cada frente se reunisse e conversasse sobre os trabalhos 
realizados durante o ano, fazendo com que os membros dessem e recebessem feedbacks. 
Uma breve pesquisa realizada com os gestores sobre essa reunião mostrou que os resultados 
da mesma foram positivos. Todos os gestores consideraram o momento relevante porque 
puderam relembrar as atividades realizadas durante o ano e avaliar o que poderia ser mudado 
ou mantido. Além disso, a reunião foi um contexto favorável para que os colaboradores 
pudessem reconhecer o trabalho uns dos outros e da equipe em geral. Outro momento 
favorável para a implementação da cultura de feedback foi a cerimônia de encerramento do 
serviço, que promoveu a premiação e reconhecimento dos colaboradores pelos trabalhos 
realizados ao longo do ano. Percebe-se que apesar de no início, a implantação da cultura de 
feedback no SAG-UEL, favoreceu a comunicação, levando os colaboradores a pensarem em 
mudanças continuadas para a melhoria do uso desse recurso. 

Palavras-chave: Feedback, Aconselhamento genético, Processos humanos 

Tipo de Trabalho: Relato de Experiência Institucional 

Temática do Trabalho: Psicologia Institucional e Organizacional 

 

 

CONTINGÊNCIAS ENVOLVIDAS NA COMUNICAÇÃO DE MÁS NOTÍCIAS NO SERVIÇO DE 
ACONSELHAMENTO GENÉTICO DA UEL Ingrid Cavanha Gabriel (Departamento de Psicologia 
Geral e Análise do Comportamento, Universidade Estadual de Londrina, Londrina- PR, Brasil) 
Guilherme Gomes dos Santos (Departamento de Psicologia Geral e Análise do 
Comportamento, Universidade Estadual de Londrina, Londrina- PR, Brasil) Renata Grossi 
(Departamento de Psicologia Geral e Análise do Comportamento, Universidade Estadual de 
Londrina, Londrina- PR, Brasil) – ingridcgabriel@gmail.com 

O Serviço de Aconselhamento Genético (SAG) consiste em fornecer informações e comunicar 
o resultado do exame de cariótipo aos indivíduos que apresentam ou tem a probabilidade de 
vir apresentar alterações genéticas. Essas ações de confirmar, diagnosticar ou manejar uma 
condição genética podem trazer diversas implicações na vida do sujeito. Uma má notícia é 
caracterizada como qualquer informação que envolva a sinalização de condições aversivas, 
estímulos punitivos, impossibilidade de acesso à reforçadores e aumento do custo de resposta 
na vida do ouvinte. O presente trabalho tem como objetivo apresentar as contingências 
envolvidas na comunicação de más notícias do SAG-UEL, proporcionando aos profissionais 
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uma maior habilidade para se comunicar efetivamente com os pacientes e seus familiares. 
Este estudo é baseado em um relato de experiência institucional. O SAG-UEL é um serviço que 
comunica resultados de exames de cariótipo presencialmente há 16 anos, durante esses anos, 
as transmissões das informações e comunicação dos resultados sofreram diversas 
modificações. Será relatado como é feita a comunicação atualmente. Na 1ª etapa há a 
preparação do ambiente físico diminuindo estímulos distratores para que o paciente possa se 
atentar e consequentemente compreender as informações. Na 2ª, há realização de perguntas 
abertas, visando que o paciente fique sob controle de variáveis para melhor desdobramento 
do caso. Na 3ª, disponibilidade para o usuário retornar quando necessário para tirar dúvidas 
é de extrema importância, pois, a intensidade das respostas afetivas no momento de entrega 
do resultado pode dificultar a compreensão. Na 4ª, apresentar estímulos discriminativos de 
que as informações futuras não serão agradáveis, com o intuito de diminuir o impacto 
respondente de uma notícia ruim inesperada. Na 5ª, discriminar como o paciente e a família 
está lidando com a situação, comportando-se de forma acolhedora (silêncio se necessário, 
apresentando respostas verbais empáticas, disponibilizando lenço, contato físico, água se 
necessário). Na 6ª, descrever as dificuldades que precisarão enfrentar, mas principalmente 
discriminar junto aos envolvidos as possibilidades de tratamento e qualidade de vida. 
Considera-se possível o trabalho de apoio a esses indivíduos, proporcionando uma audiência 
não punitiva e evocando discriminações de comportamentos pró- saúde.  Dada a importância 
do assunto, mostra-se necessário a ampliação de estudos e pesquisas sobre o tema. Pontua-
se também a necessidade de qualificação dos profissionais das demais áreas da saúde para 
atuarem de forma integrada interdisciplinarmente nesse processo de comunicação. 

Palavras-chave: Serviço de Aconselhamento Genético, Contingências, más notícias 

Apoio Financeiro: Pró-Reitoria de Extensão – PROEX. Ingrid Cavanha Gabriel recebe bolsa da 
Pró-Reitoria de Extensão - PROEX pela participação no Projeto/Programa de Extensão de 
código 2226: APOIO PSICOEDUCATIVO E PSICOTERAPÊUTICO DAS PESSOAS E FAMILIARES 
COM ALTERAÇÃO GENÉTICA E DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL.. 

Tipo de Trabalho: Relato de Experiência Institucional 

Temática do Trabalho: Psicologia da Saúde 

 

 

TOMADA DE DECISÃO E CONTROLE INSTRUCIONAL DURANTE O ACONSELHAMENTO 
GENÉTICO: UM ESTUDO DE CASO Marinus van Leeuwen (Departamento de Psicologia Geral e 
Análise do Comportamento, Universidade Estadual de Londrina, Londrina - PR, Brasil) Renata 
Grossi (Departamento de Psicologia Geral e Análise do Comportamento, Universidade 
Estadual de Londrina, Londrina - PR, Brasil) Guilherme Gomes dos Santos (Departamento de 
Psicologia Geral e Análise do Comportamento, Universidade Estadual de Londrina, Londrina - 
PR, Brasil) – marinusvl@gmail.com 
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A Síndrome de Patau é uma alteração genética que acomete aproximadamente 1 em cada 
12.000 pessoas. O indivíduo apresenta um cromossomo 13 adicional, podendo resultar em 
baixa sobrevida, problemas cardíacos e no sistema nervoso central. O caso estudado foi 
atendido pelo Serviço de Aconselhamento Genético da Universidade Estadual de Londrina 
(SAG UEL), sendo a paciente do sexo feminino, 11 meses, com atraso no desenvolvimento 
neuropsicomotor. A mãe e o pai tinham, respectivamente, 39 e 41 anos, Ensino Fundamental 
I incompleto e eram evangélicos. O presente trabalho objetivou realizar um estudo deste caso, 
traçando contribuições provenientes do uso dos conceitos de Tomada de Decisão — quando 
o sujeito tem ao menos 2 possibilidades de responder ao ambiente porém desconhece as 
consequências provenientes de sua escolha, cabendo a ele manipular variáveis a fim de ajudá-
lo na tomada de decisão — e Controle Instrucional — resposta verbal capaz de influenciar o 
comportamento do ouvinte sem que necessariamente haja a presença da fala do interlocutor. 
Para isso, utilizou-se os seguintes relatos: acolhimento e entrevista inicial, devolutiva do 
resultado e suporte psicológico, bem como registro de observação direta. Na reunião com a 
equipe multidisciplinar envolvida no caso, considerou-se variáveis intervenientes para as 
tomadas de decisões e os subsequentes comportamentos de controle instrucional 
apresentados pelos colaboradores frente à problemática: o grau de escolaridade dos pais 
orientou os profissionais, durante a devolutiva do exame de cariótipo, à adequação do 
discurso; a religiosidade dos pais contribuiu para o entendimento, por parte da equipe 
profissional, de como os familiares da paciente reagiriam ao resultado positivo do exame — 
trazendo o relato de que aproveitariam todos os momentos com a filha, que era um exercício 
de paciência e amor —, orientando o geneticista no esclarecimento das características da 
síndrome e prognóstico. A psicologia retomou a compreensão dessas informações no 
momento do suporte psicológico, aumentando a probabilidade da família sair o mais 
informada possível da devolutiva; o resultado positivo, somado a baixa renda da família, levou 
à orientação quanto ao direito dos pais de receberem o benefício monetário do Estado, 
instruindo-os sobre os processos necessários e algumas vantagens provenientes disso. 
Conclui-se que as decisões dos profissionais do serviço, norteados pelas informações 
coletadas na etapas anteriores à devolutiva, foram essenciais para a tomada de decisão e 
mediação do controle instrucional. Apesar desses processos comportamentais serem 
observados e registrados nos relatos citados, não se tem conhecimento se o uso do Controle 
Instrucional foi capaz de manter as respostas dos usuários sobre influência das instruções 
passadas, levando a equipe a aprimorar o Inventário de Satisfação do Usuário para que 
contemplem questões relacionadas a tais padrões comportamentais no futuro. 

Palavras-chave: Aconselhamento Genético, Estudo de Caso, Tomada de Decisão 

Tipo de Trabalho: Relato de Experiência em Estudo de Caso 

Temática do Trabalho: Psicologia da Saúde 
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PSICOLOGIA CLÍNICA COMPORTAMENTAL PARA PAIS COM FILHOS EM TRATAMENTO 
PSIQUIÁTRICO: TERAPIA OU ORIENTAÇÃO PARENTAL? Graziela Lastória Bonatti 
(Departamento de Psicologia Geral e Análise do Comportamento, Universidade Estadual de 
Londrina, Londrina, Brasil) Heloísa Nagy Silva (Departamento de Psicologia Geral e Análise do 
Comportamento, Universidade Estadual de Londrina, LONDRINA, Brasil) Silvia Aparecida 
Fornazari (Departamento de Psicologia Geral e Análise do Comportamento, Universidade 
Estadual de Londrina, LONDRINA, Brasil) – grabonatti1580@gmail.com 

A capacitação de pais com o objetivo de implementação de novas habilidades que contribuam 
para criar um repertório mais adaptativo para seus filhos, independente das dificuldades da 
criança, tem sido indicada de forma expressiva na literatura das ciências do comportamento. 
O objetivo inicial do projeto de extensão “Psicologia Clínica Comportamental para pais com 
filhos em tratamento psiquiátrico” foi oferecer atendimento psicológico a crianças e 
adolescentes concomitante ao tratamento psiquiátrico no ambulatório de psiquiatria do 
Hospital das Clínicas (HC) de Londrina. Ademais os atendimentos visam orientar os pais quanto 
as práticas parentais que podem favorecer a melhora emocional e comportamental de seus 
filhos, assim como atender às demandas trazidas pelos mesmos em relação aos filhos. 
Entretanto, durante o projeto e no decorrer dos atendimentos com os pais observou-se ser a 
ação destes escassa no que tange a seguir parte das orientações para operar nos 
comportamentos dos filhos, visto que devido às condições diversas como ambiente social de 
grande vulnerabilidade e demandas psicológicas próprias, se tornavam limitados quanto as 
propostas previstas. Diante disso, notou-se a necessidade de ampliação do projeto a fim de 
que os pais sejam encaminhados para atendimento psicológico individual. Desta forma, o 
objetivo é que por meio dos atendimentos alguns resultados sejam alcançados, dentre eles 
que os pais se fortaleçam em relação às próprias questões, para que consigam lidar com as 
outras áreas da vida como a educação comportamental dos filhos. Esta proposta de ampliação 
já ocorre em um dos casos em atendimento, o qual ao ser oferecido à mãe terapia individual, 
foi aceito de imediato, por compreender sua necessidade e também que isto poderia facilitar 
o tratamento de seu filho. Conclui-se que por meio dos atendimentos individuais dos pais 
estes possam contribuir para que ocorra melhora na condução do atendimento dos filhos, 
visto que a partir do momento em que consigam aprender a lidar com questões individuais e 
de sua história, possam assim fornecer um ambiente mais adequado para a 
criança/adolescente. Ainda, oferecer orientação parental pode não ser efetivo para pais com 
dificuldades que demandem terapia para si próprios. 

Palavras-chave: Atendimento Psicológico, Atenção Secundária, Pais 

Apoio Financeiro: Bolsista PIBEX/ Fundação Araucária no Projeto de Extensão n° 1945. 

Tipo de Trabalho: Relato de Experiência Institucional 

Temática do Trabalho: Psicologia da Saúde 
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PRÁTICAS EDUCATIVAS PARENTAIS E INDICADORES DE ANSIEDADE DE MÃES DE BEBÊS Sária 
Cristina Nogueira (Programa de Pós- Graduação em Psicologia do Desenvolvimento e 
Aprendizagem, Universidade Estadual Paulista, Bauru-SP, Brasi) Tahena Silva Ferreira 
(Programa de Pós- Graduação em Psicologia do Desenvolvimento e Aprendizagem, 
Universidade Estadual Paulista, Bauru- SP, Brasi) Olga Maria Piazentin Rolim Rodrigues 
(Programa de Pós- Graduação em Psicologia do Desenvolvimento e Aprendizagem, 
Universidade Estadual Paulista, Bauru-SP, Brasil) – sariacris@yahoo.com.br 

Práticas educativas parentais são comportamentos que os pais emitem na interação com seus 
filhos a fim de educa-los, socializá-los e ensinar-lhes repertórios comportamentais. Há na 
literatura um modelo teórico que descreve sete destas práticas: duas positivas (Monitoria 
Positiva e Comportamento Moral) e cinco negativas (Negligência, Abuso Físico e Psicológico, 
Disciplina Relaxada, Punição Inconsistente e Monitoria Negativa). Os recursos pessoais 
psicológicos dos pais, como os níveis de ansiedade, podem influenciar o uso de práticas 
parentais, que são multideterminadas, constituindo-se em fator de risco ou proteção ao 
desenvolvimento infantil. Para a Análise do Comportamento, a ansiedade consiste na emissão 
de respostas de fuga e esquiva com o objetivo de eliminar estímulos aversivos. Destacam-se 
os conceitos de Ansiedade-traço, que é característica estável do indivíduo frente a estímulos 
ansiógenos, e Ansiedade-estado, que é uma condição emocional transitória em função dos 
eventos ansiógenos. Objetivou-se verificar associações entre indicadores de ansiedade 
materna e práticas parentais de 100 mães de bebês de seis a 12 meses, frequentadoras do 
projeto de extensão “Acompanhamento do desenvolvimento de bebês: avaliação e 
orientação aos pais”, que funciona num Centro de Psicologia Aplicada de uma cidade do 
interior do estado de São Paulo.  Todos os procedimentos éticos foram observados. Utilizou-
se o Inventário de Estilos Parentais para Mães de Bebês e Inventário de Ansiedade Traço-
Estado, considerando-se o critério de corte referido à população brasileira. Os resultados 
apontaram uma correlação entre a ansiedade traço e estado, que foram correlacionados 
separadamente com as práticas educativas. Das participantes, 66 foram classificadas com 
Estado de Ansiedade-Controlada e 34 com Ansiedade-Clínica, havendo diferença significativa 
para as práticas de Punição Inconsistente (p=0,02) sugerindo que, para elas, o nascimento do 
bebê pode ser considerado um disparador de ansiedade, exigindo delas variabilidade 
comportamental. Para Ansiedade-Traço, 54 mães apresentaram Ansiedade-Controlada e 46 
apresentaram Ansiedade-Clínica, sugerindo que já apresentavam comprometimento 
emocional antes do nascimento do bebê. Houve diferença significativa nas médias destas 
mães para as práticas de Punição Inconsistente (p=0,00) entre o grupo clínico (média=2,59) e 
não- clínico (média=1,52), e também para as práticas de Disciplina Relaxada (p=0,02) entre o 
grupo clínico (média=5) e não- clínico (média=3,91). O teste r de Pearson indicou correlações 
positivas moderadas entre a prática de Punição Inconsistente e Ansiedade- Estado (p= 0,01; 
0,32) e Ansiedade- Traço (p=0,000; 0,34), além de correlação positiva fraca entre Ansiedade- 
traço e Disciplina Relaxada (p= 0,033; 0,21). Os dados concordam com a literatura que aponta 
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a ansiedade materna como fator de risco para o desenvolvimento infantil, podendo alterar 
níveis de responsividade, intrusividade e/ou super-estimulação. 

Palavras-chave: Práticas parentais, ansiedade materna, mães de bebês 

Apoio Financeiro: FAPESP (processo 2011/04259-3). A primeira autora foi bolsista FAPESP. 

Tipo de Trabalho: Pesquisa Aplicada 

Temática do Trabalho: Psicologia do Desenvolvimento Humano 

 

 

A IMPORTÂNCIA DA PSICOEDUCAÇÃO NA DEVOLUTIVA DO RESULTADO E NO APOIO 
PSICOLÓGICO,  DENTRO DO SERVIÇO DE ACONSELHAMENTO GENÉTICO DA UNIVERSIDADE 
ESTADUAL DE LONDRINA Bianca Fernanda Toledo (Departamento de Psicologia Geral e 
Análise do Comportamento, Universidade Estadual de Londrina, Londrina - PR, Brasil) Lucas 
Augusto Menezes (Psicologia Geral e Análise do Comportamento, Universidade Estadual de 
Londrina/ Pitágoras, Londrina - PR, Brasil) Bruno Henrique de Souza Guerra (Psicologia Geral e 
Análise do Comportamento, Universidade Estadual de Londrina, Londrina - PR, Brasil) Renata 
Grossi (Psicologia Geral e Análise do Comportamento, Universidade Estadual de Londrina, 
Londrina - PR, Brasil) – bia.f.toledo@gmail.com 

A técnica da psicoeducação dentro da área da saúde, utiliza instrumentos e técnicas 
pedagógicas com objetivo de orientar o paciente e/ou cuidadores sobre a patologia, bem 
como sobre seu tratamento. Visa instruir o paciente a respeito das possíveis consequências 
de seus comportamentos e quais suas implicações em sua vida e de seus cuidadores, gerando 
uma forma de conscientização em saúde. Na atuação de Psicólogos dentro do Serviço de 
Aconselhamento Genético da Universidade Estadual de Londrina observa-se a utilização dessa 
técnica psicoeducativa a fim de auxiliar o paciente e sua família a lidar melhor com a 
problemática. Para tornar a devolutiva do resultado acessível a todos os usuários é usado o 
Manual do Usuários ilustrado, que contém informações sobre o SAG-UEL, as etapas, 
profissionais envolvidos, as síndromes mais comuns e telefones úteis. Para analisar a utilização 
da psicoeducação no apoio psicológico, foram analisados os relatos das sessões dos 
atendimentos realizados de 2016 a 2018. Observou-se que este recurso foi utilizado em 6 de 
18 casos (30%) atendidos no apoio psicológico. Os principais temas abordados foram: 
psicoterapia, processo reprodutivo; aspectos característicos da síndrome, importância de 
atividade física e relaxamento, habilidades sociais, autoconhecimento, expressividade 
emocional (envolvendo ansiedade e luto), Dentre os recursos utilizados para a prática da 
psicoeducação, os mais utilizados foram vídeos (21%), papéis, sendo sulfites e cartolina (21%), 
jogos (21%), explicações teóricas (10,5%), slides (5,26%), revistas (5,26%), músicas (5,26%), 
dinâmicas (5,26%) e livro (5,26%). Uma das propostas do SAG-UEL é empregar a 
psicoeducação, pois informa o paciente/familiares da sua condição e ensina, de forma clara e 
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didática, maneiras do indivíduo analisar as variáveis que giram em torno da problemática, 
proporcionando maior adesão a intervenções e tratamentos. 

Palavras-chave: Análise do Comportamento, Psicoeducação, Serviço de Aconselhamento 
Genético. 

Apoio Financeiro: Pró-Reitoria de Extensão – PROEX. Bianca Fernanda Toledo recebe bolsa da 
Pró-Reitoria de Extensão - PROEX pela participação no Projeto/Programa de Extensão de 
código 2226: APOIO PSICOEDUCATIVO E PSICOTERAPÊUTICO DAS PESSOAS E FAMILIARES 
COM ALTERAÇÃO GENÉTICA E DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL. 

Tipo de Trabalho: Pesquisa Aplicada 

Temática do Trabalho: Psicologia da Saúde 

 

 

COMPORTAMENTO MORAL SEGUNDO A ANÁLISE DO COMPORTAMENTO Taciana Cristina 
Alves Souza (Departamento de Psicologia Geral e Análise do Comportamento, Universidade 
Estadual de Londrina, Londrina, Brasil) Maria Luiza Marinho Casanova (Departamento de 
Psicologia Geral e Análise do Comportamento, Universidade Estadual de Londrina, Londrina, 
Brasil) – taci.souza.18@gmail.com 

Atualmente, há um aumento no interesse da comunidade sobre como ensinar e incentivar 
crianças e adolescentes a apresentarem uma classe de comportamento, denominada 
comportamento moral ou comportamento pró-social, como uma forma de reduzir a 
frequência de comportamentos violentos ou outras formas de comportamento antissocial. 
Segundo a literatura, a Análise do Comportamento compreende o comportamento moral 
como igual a qualquer outro comportamento, no sentido de responder às contingências 
ambientais e possuir as mesmas leis de aprendizagem, sendo desenvolvido ao longo da vida 
do indivíduo. Os comportamentos que compõem essa classe englobam a empatia, o altruísmo, 
a generosidade, a humildade, o perdão e a justiça. A maioria dos comportamentos morais são 
regidos e governados por regras, sendo instalados e mantidos por antecedentes verbais. 
Assim, é função da comunidade verbal fornecer as diretrizes do que é certo ou errado durante 
o processo de socialização da criança. Diante disso, o presente trabalho tem por objetivo 
descrever a classe comportamento moral segundo a Análise do Comportamento e variáveis 
relacionadas à aprendizagem de comportamento moral. Para essa finalidade, foram realizadas 
pesquisas bibliográficas sobre a temática a fim de possibilitar maior compreensão sobre o 
assunto. A literatura apresenta variáveis que podem facilitar ou dificultar a aprendizagem de 
comportamento moral por parte de crianças e adolescentes, e os estilos parentais podem 
representar tanto uma quanto outra variável. A qualidade na relação afetuosa entre pais e 
práticas que visam à empatia, por exemplo, tem ligação com o comportamento pró-social das 
crianças, ao contrário das famílias de risco que têm grandes índices de comportamentos 
antissociais. Alguns autores destacam para a importância de modelos, especialmente no 
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ambiente familiar, pois é o que irá promover o ensino de repertórios comportamentais 
básicos, dentre eles os comportamentos morais que podem ser generalizados em outras 
situações. Além de modelos adequados, o uso de estratégias específicas pode auxiliar no 
ensino efetivo de comportamentos morais, como manejo de contexto, modelagem e uso de 
regras e autorregras, todos contrários à punição por possibilitarem o aprendizado de novos 
comportamentos. Espera-se que o presente trabalho contribua para disseminar o 
conhecimento de que o comportamento moral é um comportamento aprendido sob 
determinadas contingências, como todos os demais comportamentos complexos e, que o 
grupo social deve se engajar em apresentar contingências para que as crianças e adolescentes 
tenham tais comportamentos selecionados e fortalecidos em seu repertório. 

Palavras-chave: comportamento moral, análise do comportamento, aprendizagem 

Apoio Financeiro: Fundação Araucária/SETI -  Secretaria da ciência, Tecnologia e Ensino 
Superior. 

Tipo de Trabalho: Pesquisa Bibliográfica 

Temática do Trabalho: Psicologia e Educação 

 

 

O TRABALHO DA PSICOLOGIA DENTRO DO PROCESSO DE DEVOLUTIVA DO RESULTADO DO 
EXAME NO SERVIÇO DE ACONSELHAMENTO GENÉTICO DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DE 
LONDRINA Breno Lara Beraldo (Ciências Humanas e da Saúde, Faculdade Pitágoras de 
Londrina, Londrina - PR, Brasil) Bruna Mara de Carvalho Senhorelli (Departamento de 
Psicologia Geral e Análise do Comportamento, Universidade Estadual de Londrina, Londrina - 
PR, Brasil) Marinus Van Leeuwen (Departamento de Psicologia Geral e Análise do 
Comportamento, Universidade Estadual de Londrina, Londrina - PR, Brasil) Renata Grossi 
(Departamento de Psicologia Geral e Análise do Comportamento, Universidade Estadual de 
Londrina, Londrina - PR, Brasil) – brenotric@hotmail.com 

O trabalho da Psicologia pode ser realizado em diversos contextos. Dentro da saúde, se 
encaixa o Serviço de Aconselhamento Genético (SAG) na Universidade Estadual de Londrina, 
que por sua vez, tem como caráter participativo na sociedade, a realização de exame de 
cariótipo para o público, quando encaminhado e procurado. A partir disso, podemos dizer que 
o SAG visa esclarecer e orientar os usuários sobre o resultado do exame, a fim de contribuir 
para a informação sobre a anomalia genética apresentada e como proceder perante ele, 
fazendo com que haja os encaminhamentos necessários, os devidos esclarecimentos sobre 
como a doença pode se manifestar e o real desenvolvimento do paciente mediante o 
diagnóstico ou resultado ter sido conclusivo. No Serviço de Aconselhamento Genético, existe 
uma equipe multidisciplinar presente para a realização dos atendimentos, sejam eles da 
Biologia, Psicologia e Medicina, onde todos estão inseridos nos diversos processos para a 
realização do mesmo. Dentre o Serviço, estão localizada frentes de atuação e o processo de 
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Devolutiva e Suporte psicológico é uma delas. Pretende-se através de relato experiencial 
equiparar o trabalho de devolutiva dentro do processo do SAG e a importância da sua atuação 
para uma melhor experiência para o usuário e os colaboradores em si. O processo de 
Devolutiva foi se estruturando e hoje atualmente se mantém com 11 colaboradores, que 
preparam o estudo de caso de forma supervisionada com o geneticista e coordenadora da 
Psicologia antes de acompanhar a devolutiva e de realizar o suporte psicológico pós 
devolutiva, e tendo estabelecido  hipóteses funcionais  e condutas quanto à condução  e 
encaminhamento do caso, como tratar informações pertinentes ao caso, como se comportar 
frente a imprevistos,  solicitar  exame ou documento pertinente para a devolutiva e de como 
manejar comportamentos operantes e respondentes que indiquem algum tipo de sofrimento, 
dúvida, desconforto. A partir disso, foi acrescentado um momento posterior a entrega do 
resultado que denominamos de Suporte Psicológico, onde o profissional da Psicologia se 
encontra a disposição a fim de acolher os usuários e esclarecendo-os sobre as condições do 
diagnóstico, ressaltando as  dificuldades envolvidas da notícia e suas implicações rotineiras 
para quem recebeu o resultado, procurando se certificar da compreensão das informações 
dadas, esclarecendo dúvidas, explicando e incentivando a adesão aos tratamento indicados e 
ao apoio psicológico. . Portanto, espera-se o esclarecimento do trabalho da Psicologia dentro 
do processo de devolutiva da entrega do resultado e de como sua atuação frente as demandas 
presentes nesse processo conseguem oferecer uma melhor adesão e experiência ao usuário. 

Palavras-chave: Aconselhamento genético, Psicologia, Devolutiva e suporte psicológico 

Tipo de Trabalho: Relato de Experiência Institucional 

Temática do Trabalho: Psicologia da Saúde 

 

 

PLANEJAMENTO DA CAPACITAÇÃO DE GESTORES DO SERVIÇO DE ACONSELHAMENTO 
GENÉTICO DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA Gustavo Sinhorini Menegon 
(Departamento de Psicologia Geral e Análise do Comportamento, Universidade Estadual de 
Londrina, Londrina - PR, Brasil) João Victor Pedrosa Marcolini (Departamento de Psicologia 
Geral e Análise do Comportamento, Universidade Estadual de Londrina, Londrina - PR, Brasil) 
Jenifer Pavan de Paula (Departamento de Psicologia Geral e Análise do Comportamento. 
Mestrado em Análise do Comportamento., Universidade Estadual de Londrina, Londrina - PR, 
Brasil) Nádia Kienen (Departamento de Psicologia Geral e Análise do Comportamento. 
Mestrado em Análise do Comportamento, Universidade Estadual de Londrina, Londrina - PR, 
Brasil) – gusmenegon@gmail.com 

O Serviço de Aconselhamento Genético da Universidade Estadual de Londrina (SAG) tem como 
missão realizar atendimento multidisciplinar e humanizado em Aconselhamento Genético, 
produzindo e disseminando conhecimento que proporcione qualidade de vida aos usuários e 
à comunidade a partir da capacitação de profissionais. Esse serviço possui frentes de atuação 
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coordenadas por gestores que carecem de uma visão global da organização, aspecto 
fundamental para articular as funções das frentes que compõem o projeto, além de muitas 
vezes possuírem dificuldades na própria gestão das atividades e liderança de sua equipe. 
Desta forma, este trabalho possui como objetivo desenvolver uma capacitação para os 
gestores do SAG utilizando princípios da Programação de Condições para o Desenvolvimento 
de Comportamentos (PCDC) a fim de capacitá-los a gerir a frente de atuação pelas quais são 
responsáveis. Partindo da situação-problema levantada e do contexto do SAG, foram 
identificadas as necessidades com as quais os gestores do serviço usualmente lidam por meio 
de entrevistas com colaboradores do serviço. Com base nas informações coletadas, foi feita 
uma revisão de literatura para identificar comportamentos que caracterizam uma liderança 
eficiente e saudável. O comportamento de "gerir a frente de atuação" foi determinado como 
comportamento-objetivo final da capacitação. Então, aplicou-se o método de decomposição 
comportamental e foram identificados os comportamentos-objetivo intermediários a serem 
ensinados na capacitação. O próximo passo foi a definição da sequência de ensino dos 
comportamentos e a carga horária. Como resultados, foram identificados um total de 37 
comportamentos dispostos em um diagrama de decomposição conforme seus graus de 
complexidade. Esses comportamentos foram agrupados em quatro módulos: "Motivação 
dentro do Ambiente de Trabalho"; "Supervisão da Equipe"; "Confiabilidade dentro do 
Ambiente de Trabalho" e "Mediação de Conflitos", totalizando 12h distribuídas 
quinzenalmente. Para planejamento das condições de ensino de cada módulo, foram 
especificados os comportamentos-objetivo a serem ensinados; padrão de desempenho 
esperado dos participantes; atividades previstas; condições de ensino; recursos necessários; 
respostas esperadas dos participantes e verificação da aprendizagem. Também foi elaborado 
um questionário para avaliar a eficiência e eficácia da capacitação, que será aplicado como 
pré e pós-teste. A capacitação desenvolvida com base nos princípios da PCDC é relevante para 
otimizar o processo de aprendizagem dos gestores do SAG, uma vez que requer resposta ativa 
desses, feedback imediato para seu desempenho, realização de atividades em pequenos 
passos e com respeito ao ritmo individual. Ademais, esses procedimentos permitem um maior 
controle sobre as contingências para o desenvolvimento dos comportamentos-objetivo e 
auxiliam a avaliar a efetividade da capacitação proposta. 

Palavras-chave: Programação de Ensino, Gestão, Treinamento 

Tipo de Trabalho: Relato de Experiência Institucional 

Temática do Trabalho: Psicologia Institucional e Organizacional 

 

 

LEVANTAMENTO DE MEDIDAS DE MODERAÇÃO DE TRÁFEGO UTILIZADAS EM DIFERENTES 
PAÍSES Estevão Roberto Ferreira (Departamento de Psicologia geral e análise do 
comportamento, Centro de Ciências Biológicas, Universidade Estadual de Londrina, Londrina 
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- Pr, Brasil) Caroline Marques (Departamento de Psicologia geral e análise do comportamento, 
Centro de Ciências Biológicas, Universidade Estadual de Londrina, Londrina - Pr, Brasil) Daniel 
Iwashima (Departamento de Psicologia geral e análise do comportamento, Centro de Ciências 
Biológicas, Universidade Estadual de Londrina, Londrina - Pr, Brasil) Guilherme Bracarense 
Filgueiras (Departamento de Psicologia geral e análise do comportamento, Centro de Ciências 
Biológicas, Universidade Estadual de Londrina, Londrina - Pr, Brasil) – estevored@gmail.com 

Na última década, o Brasil registrou aproximadamente 40 mil mortes por ano decorrentes de 
acidentes de trânsito, sendo o quarto país com mais mortes em trânsito da América e o quinto, 
do Mundo.  Nove em cada dez dos acidentes com óbitos estão relacionados ao 
comportamento humano, o que torna esse assunto de interesse da psicologia. Os psicólogos,  
na medida em que entendem o comportamento humano como determinado, podem atuar 
com o objetivo de reduzir aqueles relacionados aos acidentes. Com essa perspectiva, 
pretende-se apresentar um modelo de intervenção conhecido como moderação de tráfego 
(MT, traduzido do inglês traffic calming), que vêm obtendo sucesso em vários países do 
mundo. A MT uma junção de medidas físicas que visam reduzir os efeitos do mau uso de 
veículos automotores, com a mudança do comportamento do motorista. Além disso, esse tipo 
de intervenção adota três princípios elementares, conhecidos como “3E’s” (do inglês, 
Engineering, Enforcement e Education), cuja tradução seria engenharia, fiscalização e 
educação. Mesmo que o conceito de MT não seja ainda comumente conhecido no contexto 
brasileiro, algumas medidas aqui implementadas são baseadas nessa perspectiva, como por 
exemplo, a deflexão vertical em forma de quebra-molas. Porém, como medidas de 
engenharia, além das deflexões verticais, a MT sugere também deflexões horizontais, 
estreitamento de vias e outras medidas comumente utilizadas em outros países. Ações de 
educação e fiscalização visam amplificar e manter por longo prazo os efeitos das modificações 
planejadas para vias urbanas e rurais. Observa-se, em outros países, que tais medidas 
reduzem o número de acidentes no trânsito como consequência da mudança do 
comportamento humano. Este trabalho tem como objetivo apresentar e discutir  eficácia de 
algumas dessas medidas de MT que foram implementadas em diversas cidades ao redor do 
mundo. Atualmente, por as intervenções realizadas no trânsito brasileiro não serem 
suficientes para reduzir o número de acidentes, refletir sobre a aplicação dessas outras 
medidas de MT pode ser uma alternativa interessante a ser considerada para a nossa 
realidade.  

Palavras-chave: Trânsito, Moderação de tráfego, Psicologia do trânsito 

Tipo de Trabalho: Outro 

Temática do Trabalho: Psicologia do Trânsito 
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O IMPLICIT RELATIONAL ASSESSMENT PROCEDURE (IRAP) NA AVALIAÇÃO DO MEDO DE 
FALAR EM PÚBLICO Raquel Neves Balan (Departamento de Psicologia Geral e Análise do 
Comportamento, Universidade Estadual de Londrina, Londrina - PR, Brasil) Yuri Lelis Rafael 
(Departamento de Psicologia Geral e Análise do Comportamento, Universidade Estadual de 
Londrina, Londrina - PR, Brasil) João Henrique de Almeida (Laboratório de Estudos do 
Comportamento Humano, Universidade Federal de São Carlos, São Carlos - São Paulo, Brasil) 
Verônica Bender Haydu (Departamento de Psicologia Geral e Análise do Comportamento, 
Universidade Estadual de Londrina, Londrina - PR, Brasil) – raquelneves0207@gmail.com 

A avaliação de transtornos psicológicos em diversas áreas é realizada, na grande maioria das 
vezes, por meio de autorrelato. Este tipo de medida está sujeita ao controle social, fato que 
dificulta a avaliação fidedigna de transtornos de ansiedade. Uma forma de avaliação 
alternativa é o Implicit Relational Assessment Procedure (IRAP), um procedimento que 
permite avaliar vieses pela coerência do responder relacional derivado. O presente estudo 
teve como objetivo determinar a utilidade do IRAP como medida do medo de falar em público. 
Os participantes foram estudantes universitários ou de pós-graduação (n=34) distribuídos em 
dois grupos, com base nos resultados da Escala de Auto Avaliação ao Falar em Público (SSPS), 
em: (1) sem medo de falar em público (n=18) e (2) com medo de falar em público (n=16). Os 
participantes foram solicitados a responder o IRAP. Nesta tarefa, eles deveriam responder de 
forma rápida e precisa de maneiras consistente ou inconsistente com sua história de 
aprendizagem, a partir de regras sinalizadas pelo programa. Para isso, foram apresentados na 
tela um rótulo que era uma das quatro palavras de cunho negativo (insuportável, apavorante, 
amedrontador, horrível) ou uma de quatro palavras de cunho positivo (suportável, tranquilo, 
agradável, prazeroso); um estímulo-alvo (imagem de pessoas falando ou de um público ou de 
uma paisagem) e duas opções de resposta (“verdadeiro” ou “falso”). O dado essencial no IRAP 
são as latências das respostas transformadas em D-scores. Foi possível observar diferenças 
indicando a significância estatística dos dados (se significativamente maior ou menor do que 
zero) em relação a dois dos quatro tipos de tentativas nos testes do IRAP. Quando foi 
verificado se falar em público era relacionado aos adjetivos negativos apenas os participantes 
do grupo com medo obtiveram escores significativamente diferentes de zero. Já quando 
deveriam relacionar a paisagem aos adjetivos positivos, os resultados dos dois grupos foram 
significativos. Não houve vieses significativos nas demais tentativas. Portanto, foi possível 
observar que os dados do IRAP confirmaram a divisão dos participantes realizada pela SSPS. 
Os participantes que tinham uma história de desconforto de falar em público demonstraram 
claramente este viés, enquanto que independentemente do histórico, todos os participantes 
demonstraram um viés positivo para a paisagem. 

Palavras-chave: Implicit Relational Assessment Procedure, responder relacional derivado, 
medo de falar em público 

Apoio Financeiro: Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq). 
Raquel Neves Balan e Yuri Lelis Rafael receberam bolsa de iniciação científica do Conselho 
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Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq); João Henrique de Almeida 
possui apoio da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo #2014/01874-7. 

Tipo de Trabalho: Pesquisa Básica 

Temática do Trabalho: Análise Experimental do Comportamento 

 

 

ABUSO DE ÁLCOOL POR HOMENS E MULHERES: AVALIAÇÃO DAS DIFERENÇAS NA RESPOSTA 
AO ESTRESSE Anna Carolina Ramos (Departamento de Psicologia, Centro Universitário São 
Camilo, São Paulo - SP, Brasil) Luiza Freitas de Souza (Departamento de Psicologia, Centro 
Universitário São Camilo, São Paulo - SP, Brasil) – annacarol.psico@gmail.com 

Segundo dados da Organização Mundial da Saúde (OMS) o consumo de álcool resulta em 
aproximadamente 3,3 milhões de mortes por ano, o que representa 5,9% de todas as mortes 
no mundo. No Brasil, de acordo com o levantamento nacional mais recente, as substâncias 
psicotrópicas mais consumidas são o álcool e o tabaco, sendo o álcool a mais abusada entre 
elas (cerca de 12% da população). Historicamente, a proporção de homens que preenchem 
critérios para abuso ou dependência de álcool sempre foi maior que o de mulheres, no 
entanto, este cenário vem se transformando rapidamente. Porém, quando se compara o 
consumo de álcool entre os sexos pode-se verificar ainda algumas diferenças na quantidade, 
frequência, perfil socioeconômico e consequências decorrentes do consumo. Uma das 
diferenças mais notáveis em relação ao consumo de álcool entre homens e mulheres, por 
exemplo, é que quanto maior o nível educacional e econômico da mulher maior é o consumo 
problemático dela, algo que não é observado em homens. Uma das hipóteses explicativas para 
as diferenças observadas no consumo de álcool entre homens e mulheres é a da resposta ao 
estresse. Sabe-se que a exposição ao estresse é um fator envolvido tanto no desenvolvimento 
quanto na manutenção da dependência de álcool, além de ser um fator associado a recaídas 
em sujeitos em tratamento. Portanto, o presente estudo tem por objetivo compreender e 
avaliar possíveis diferenças na resposta ao estresse em homens e mulheres e a sua relação 
com o consumo de álcool.  Para isto, está sendo realizada uma revisão sistemática da literatura 
científica da área, que visa levantar, reunir, avaliar criticamente e sintetizar os resultados 
encontrados. A busca de material foi realizada nas seguintes bases de dados eletrônicas: 
LILACS, PUBMED, Web of Science, Scielo e PsycINFO. A partir dos descritores “gender”, 
“alcoholism” and “stress”, foram encontrados um total de 1252, excetuando-se as réplicas 
entre as bases de dados. A partir da leitura dos títulos, selecionou-se 702 artigos para leitura 
dos resumos, excluindo-se, nesta etapa, artigos cuja temática não atendesse aos objetivos 
desta revisão (como, por exemplo, efeitos atuais de estresse na infância), artigos de revisão, 
estudos de caso e pesquisas de caráter qualitativo (sem indicação de medidas quantitativas). 
Após a leitura dos resumos, restaram 138 artigos para leitura do texto completo e inclusão 
final no estudo. Após esta seleção, será feita a tabulação dos dados e análise das diferenças 
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na resposta ao estresse entre homens e mulheres e os problemas decorrentes do uso abusivo 
de álcool. 

Palavras-chave: alcoolismo, gênero, estresse 

Tipo de Trabalho: Pesquisa Bibliográfica 

Temática do Trabalho: Psicobiologia 

 

 

DIFERENÇAS NO DESEMPENHO DE RATOS DOS PERÍODOS MATUTINO E NOTURNO NA 
PRÁTICA DE ANÁLISE EXPERIMENTAL DO COMPORTAMENTO Anna Carolina Ramos 
(Departamento de Psicologia, Centro Universitário São Camilo, São Paulo - SP, Brasil) Paula 
Mendonça Camargo Eduardo (Departamento de Psicologia, Centro Universitário São Camilo, 
São Paulo - SP, Brasil) Graça Beatriz de Morais (Departamento de Psicologia, Centro 
Universitário São Camilo, São Paulo - SP, Brasil) – annacarol.psico@gmail.com 

Um dos modos mais consagrados no ensino dos princípios de Análise do Comportamento e 
também dos fundamentos da experimentação em psicologia é baseado na prática com 
animais em laboratórios didáticos. O animal mais utilizado para esta finalidade e um dos mais 
utilizados na experimentação biomédica em todo o mundo é o rato albino da linhagem Wistar. 
Uma vez que as práticas em laboratório ocorrem em períodos distintos do dia, conforme grade 
curricular dos cursos, levantou-se a hipótese de que o comportamento dos animais difira em 
função do período do dia em que ocorre a experimentação. Considerou-se esta uma variável 
importante pois pode dificultar a comparação e a discussão dos dados à luz de experimentos 
anteriores utilizando protocolos semelhantes. Sabe-se que os mamíferos apresentam dois 
estados comportamentais básicos e transitórios: vigília e sono. A adaptação temporal, dada 
por tal transição, permite que uma série de manifestações fisiológicas ocorra em sincronia 
com a baixa luminosidade do fim do dia ou com a presença da luz ao amanhecer, preparando 
o organismo para o período noturno ou diurno. Uma vez que os ratos são animais de hábitos 
predominantemente noturnos, este é um período em que naturalmente encontram-se mais 
ativos, sendo observado o oposto ao longo da fase clara do dia. Desta forma, o presente 
estudo teve como objetivo avaliar e comparar o desempenho de ratos em situação 
experimental no período matutino e no período noturno durante um curso prático de Análise 
Experimental do Comportamento. Para isto utilizou-se, como medida de desempenho, o 
número de sessões necessárias para o estabelecimento do comportamento de pressão à barra 
e o número de pressões à barra na primeira sessão do Esquema de Reforçamento Contínuo 
(CRF). Foram analisados dados de 22 animais, distribuídos em dois grupos (n=11), de acordo 
com o período em que os experimentos foram realizados: matutino e noturno. A análise dos 
dados foi feita por meio de um teste T de Student, que não apontou diferença significativa 
entre os grupos. No entanto, observou-se que os animais do grupo matutino apresentaram 
uma tendência (p=0,08) a demorarem, em média, mais tempo do que os animais do grupo 
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noturno para atingirem o critério de modelagem da resposta de pressão à barra. Estes dados, 
embora preliminares e com um N reduzido, indicam que é importante investigar melhor 
possíveis variáveis de confusão, como o período do ciclo claro-escuro dos animais, que possam 
afetar o desempenho dos sujeitos em práticas de laboratório e prejudicarem a interpretação 
dos dados pelos estudantes. 

Palavras-chave: Análise Experimental do Comportamento, Ratos, Ciclo Sono-Vigília 

Tipo de Trabalho: Pesquisa Básica 

Temática do Trabalho: Análise Experimental do Comportamento 

 

 

CONTROLE VERBAL DO COMPORTAMENTO NÃO-VERBAL: ESTABELECIMENTO DA 
CORRESPONDÊNCIA ENTRE O DIZER/FAZER Wesley Carlos Moreira Bento (Programa de pós 
graduação em Psicoterapia e Análise do Comportamento, Universidade de Maringá, Maringá-
PR) – wesleypsicoac@gmail.com 

O comportamento verbal e suas contribuições clínicas para a avaliação e intervenção são 
fundamentais, dado que a maior parte do processo terapêutico é verbal (interação verbal 
terapeuta-cliente). O objetivo de interesse é a breve apresentação teórica conceitual da 
relevância do comportamento verbal no contexto clínico sobre a ausência de correspondência 
verbal, dado que sua aplicação na prática ainda está em andamento pelo autor deste resumo 
nos atendimentos do programa de especialização em terapia comportamental. Enquanto 
demanda clínica, a ausência de correspondência verbal pode ser observada, em exemplos de 
necessidade de auto regulação verbal, aprendizado de tatos específicos (emoções e 
sentimentos), autoinstrução, autoconhecimento, autocontrole, independência, baixo 
controle por regras, adesão a outros tratamentos, assim como excessos de operantes verbais 
disfarçados (mentiras, exageros, falsas promessas e distorções). A ilustração da importância 
clínica do comportamento verbal nesta apresentação será operacionalizada pelo 
procedimento de Treino de Correspondência (TC), estratégia no qual dispõe de função de 
aquisição e manutenção de comportamentos verbais (tatos, mandos etc.) que possam 
estabelecer controle (correspondência) sobre comportamentos não-verbais (fazer). O Treino 
de Correspondência é apresentado na literatura composto geralmente por três fases: 1) linha 
de base, no qual se realiza o levantamento das frequências do comportamento alvo não-
verbal, que poderá de inicio ser apresentado pelo próprio cliente como demanda por meio do 
auto registro pelo próprio cliente e observação indireta dos mesmo pelo terapeuta. 2) 
reforçamento de verbalizações, em que o terapeuta irá liberar o  reforço sobre os relatos 
verbais independente da correspondência deles com o comportamento não-verbal , essa 
consequência reforçadora poderá ser imediata ou não a verbalização e 3) reforçamento da 
relação (correspondência) entre dizer /fazer, a qual o reforço somente é liberado caso seja 
evidente a correspondência entre o comportamento verbal e o não-verbal, ou seja, o cliente 
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deve verbalizar o que fará e depois o emitir, somente nesta relação será apresentado a 
consequência. Os participantes /clientes que podem ser atendidos conforme os objetivos 
devem ser verbalmente competentes, com problemas clínicos diversos. Pesquisas 
demonstram que o resultado da aplicação do treino de correspondência apresenta vantagens, 
como aumentar emissão de comportamentos não-verbais sem a necessidade de 
monitoramento e reforçamento contínuo, útil como instrumento  para o estabelecimento da 
relação verbal e não-verbal, além de ser um instrumento de fácil reprodução. Por fim, ressalta-
se a importância de operantes verbais como tatos, mandos, autoclíticos, suas análises e 
múltiplas causas para fortalecer a intervenção sobre a correspondência verbal. 

Palavras-chave: Comportamento verbal, treino de correspondência, clínica comportamental 

Tipo de Trabalho: Outro 

Temática do Trabalho: Psicologia Clínica 

 

 

A EXPOSIÇÃO E PREVENÇÃO DE RESPOSTA PRODUZEM EFEITO REBOTE EM RATOS? Andresa 
Gabriele Bibiano (Departamento de Psicologia Geral e Análise do Comportamento, 
Universidade Estadual de Londrina, Londrina - PR, Brasil) Thiago Soares Campoli 
(Departamento de Psicologia Geral e Análise do Comportamento, Universidade Estadual de 
Londrina, Londrina - PR, Brasil) Taimon Pires Maio (Departamento de Psicologia Geral e 
Análise do Comportamento, Universidade Estadual de Londrina, Londrina - PR, Brasil) Daniel 
Constantino Cunha (Departamento de Psicologia Geral e Análise do Comportamento, 
Universidade Estadual de Londrina, Londrina - PR, Brasil) Lucas Ribeiro (Departamento de 
Psicologia Geral e Análise do Comportamento, Universidade Estadual de Londrina, Londrina - 
PR, Brasil) Guilherme Bracarense Filgueiras (Departamento de Psicologia Geral e Análise do 
Comportamento, Universidade Estadual de Londrina, Londrina - PR, Brasil) Célio Estanislau 
(Departamento de Psicologia Geral e Análise do Comportamento, Universidade Estadual de 
Londrina, Londrina - PR, Brasil) – andresa.gbibiano@gmail.com 

O efeito rebote corresponde ao aumento de um comportamento após o mesmo ter sido 
impedido. No contexto clínico, a prevenção de resposta é usada para tratar sintomas de 
transtornos dos espectros obsessivo-compulsivo e do autismo. Sugere-se efeito rebote desses 
sintomas, porém com pobre amparo empírico. A autolimpeza ou grooming é um 
comportamento repetitivo e estereotipado exibido por roedores. Estressores ambientais são 
capazes de induzir grooming, de modo que já foi sugerido que esse comportamento participa 
do processo de retorno ao estado basal (dearousal). Entretanto, ainda não está claro se o 
grooming é necessário nesse processo ou se seria apenas um reflexo do mesmo. A fim de 
contribuir na elucidação dessa questão, o objetivo do presente estudo foi verificar se a 
resposta de grooming apresenta efeito rebote frente à sua prevenção em um contexto 
estressor. Um total de 90 ratos foram usados em um procedimento replicado com machos e 
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fêmeas. Os animais de cada sexo foram distribuídos entre quatro grupos de acordo com 
ausência/presença de duas manipulações experimentais: prevenção da resposta de grooming 
e exposição à novidade. A prevenção de grooming foi realizada por meio de um colar 
elizabetano, tendo como controle um colar estreito que não impedia as respostas de 
grooming. A novidade foi manipulada pela realização do teste em ambiente novo, tendo como 
controle a habituação prévia à caixa de acrílico utilizada no teste. O experimento durou quatro 
dias para cada sujeito: três dias de exposição à caixa de acrílico para metade dos animais e, 
para a outra metade, exposição a uma gaiola familiar; no quarto dia, todos os animais foram 
testados na caixa de acrílico. O teste durou 30 min, os primeiros 15 com prevenção ou não de 
grooming (a depender do grupo), na segunda metade da sessão o colar foi retirado de todos 
os animais. Os resultados a serem descritos correspondem a essa segunda parte do teste 
(exceto com relação à locomoção). Foram realizados testes de normalidade (Shapiro-Wilk) e 
homogeneidade de variância para avaliar as amostras, bem como testes estatísticos para 
medidas paramétricas (t-student) ou não-paramétricas (Mann-Whitney) e, quando 
necessário, teste post hoc (Fisher-LSD). Os resultados revelaram que a novidade aumentou a 
atividade locomotora nos primeiros minutos de teste para ambos os sexos, o que corresponde 
ao esperado como efeito de novidade. Em relação ao grooming (rostral, corporal e cadeias 
estereotipadas), observou-se efeito rebote, visto que ratos que foram impedidos de realizá-lo 
na primeira parte do teste passaram mais tempo nesse comportamento na segunda parte, 
independentemente de a caixa ser uma novidade ou não. Esse efeito foi observado em 
machos e fêmeas. Nas condições em que realizamos este estudo, a prevenção de resposta 
efetivamente levou a efeito rebote. O teste em outras condições é necessário para a 
determinação de quanto essa conclusão é generalizável, seja em animais ou mesmo em 
humanos. 

Palavras-chave: Ansiedade, Grooming, Efeito Rebote 

Apoio Financeiro: CNPq. 

Tipo de Trabalho: Pesquisa Básica 

Temática do Trabalho: Psicobiologia 

 

 

ENTRE A REALIDADE E A FANTASIA NOS JOGOS ONLINE: UM ESTUDO ANALÍTICO-
COMPORTAMENTAL DOS MMORPG. Anna Carolina Ramos (Centro Universitário São Camilo, 
São Paulo-SP, Brasil; Aline Baltazar dos Santos (Centro Universitário São Camilo, São Paulo-SP, 
Brasil); Alyne Roselli Bocalini (Centro Universitário São Camilo, São Paulo-SP, Brasil) – 
annacarol.psico@gmail.com 

Devido ao crescimento da tecnologia, os jogos do tipo online ganharam grande repercussão 
na mídia e, consequentemente, na vida das pessoas, sendo a categoria em que mais se gasta 
tempo e recursos financeiros. Por mais que as relações não ocorram por meio de convívio 
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físico, a formação de entidades sociais não desaparece, pelo fato de ter uma interação entre 
os jogadores. Atualmente ter uma vida virtual é algo bastante frequente nessa era digital, 
podendo trazer diversos prejuízos ao indivíduo quando o envolvimento com o jogo consome 
sua vida social. Por outro lado, o jogo também pode representar uma ferramenta para 
desenvolvimento e treinamento de habilidades sociais. Desta forma, o presente estudo tem 
por objetivo investigar e comparar os comportamentos e interações sociais dos jogadores de 
MMORPG (Massively Multiplayer Online Role-Playing Game) dentro e fora do jogo sob a 
perspectiva analítico-comportamental. Para isso, serão entrevistados e observados indivíduos 
com idades entre 18 anos e 38 anos, que sejam jogadores regulares de MMORPG. Para a 
coleta de dados, serão utilizados: um questionário sócio-demográfico, o inventário de 
habilidades sociais (IHS), uma entrevista semiestruturada e observação direta dos sujeitos de 
pesquisa nos jogos (as pesquisadoras jogarão com eles). Diante do problema de pesquisa 
apresentado, a hipótese é de que há diferenças nas relações sociais dos jogadores dentro e 
fora do jogo. Há comportamentos distintos em cada contexto, levando a uma “fuga da 
realidade” por, talvez, ter mais reforçadores dentro do mundo virtual do que no mundo real. 
Até o momento um participante da pesquisa foi entrevistado (entrevista semiestruturada e 
IHS), sendo relatado que suas habilidades sociais não se diferenciam dentro e fora do jogo, 
porém não houve, ainda, a observação direta, o que limita uma análise mais aprofundada. A 
conclusão do IHS foi de que o participante não tem déficits em habilidades sociais, porém, 
quando examinados os escores fatoriais, foi verificado que no Fator 4 (autoexposição a 
desconhecidos e situações novas), o participante mostrou diferença no seu desempenho em 
relação aos outros fatores, com resultados um pouco mais baixos. 

Palavras-chave: MMORPG, Análise do Comportamento, Habilidades Sociais 

Tipo de Trabalho: Outro 

Temática do Trabalho: Estudos empíricos e teórico/conceituais em Análise do 
Comportamento 

 

 

DESVELANDO AS CONTRIBUIÇÕES DA PSICOLOGIA PARA ATUAÇÃO DOS FACILITADORES DA 
JUSTIÇA RESTAURATIVA: UM LEVANTAMENTO BIBLIOGRÁFICO. Paula Saffaro Bueno 
(Psicóloga, Universidade Estadual de Londrina, Londrina - PR, Brasil); Solange Maria Beggiato 
Mezzaroba (Departamento de Psicologia Social e Institucional, Universidade Estadual de 
Londrina, Londrina - PR, Brasil); Thiago Soares Campoli (Programa de Análise do 
Comportamento, Universidade Estadual de Londrina, Londrina - PR, Brasil) – 
saffarobueno@gmail.com 

A Justiça Restaurativa visa oferecer procedimentos que permitam a responsabilização social e 
a reparação dos danos causados às vítimas, o que possibilita uma humanização dos processos 
judiciais e busca evitar procedimentos punitivos/restritivos, considerando todas as partes 



 

V Congresso de Psicologia e Análise do Comportamento 

e  

VI Jornada de Análise do Comportamento – UEL: 

a Psicologia a serviço da sociedade 
 

07 a 09 de junho de 2018 
Centro de Eventos Aurora Shopping | Londrina – PR 

 

167 
 

envolvidas. O objetivo da presente pesquisa foi realizar um levantamento bibliográfico a 
respeito das contribuições da Psicologia como área de conhecimento para atuação dos 
profissionais da Justiça Restaurativa. Foi realizado um levantamento a partir de uma pesquisa 
bibliográfica e documental em nove banco de dados, sendo encontrados livros, dissertações, 
teses e artigos nacionais e internacionais. A pesquisa se deu a partir do cruzamento das 
palavras-chave: “justiça restaurativa”, “psicologia” e “facilitadores”; “restorative justice”, 
“psychology” and “facilitator”, nos anos de 1990 até 2017. Os materiais selecionados foram, 
então, separados, categorizados e interpretados entre “Autores e Ano”, “Categoria” e 
“Contribuições da Psicologia para os Facilitadores da Justiça Restaurativa”. A partir disso, 
foram selecionados um total de 45 contribuições da Psicologia para os facilitadores, sendo 31 
contribuições técnicas, 17 na parte de conhecimento/teoria, 22 na interdisciplinaridade e 
cinco em outros. Para tanto, é possível destacar a importância da atuação do profissional de 
Psicologia neste contexto, que além de dispor de estratégias de resolução de conflitos e de 
poder atuar como mediador nesse processo, é capacitado para avaliar as possíveis implicações 
psicológicas das partes envolvidas no processo restaurativo. Neste sentido, a Análise do 
Comportamento também pode se apresentar como uma possível colaboradora para a prática 
da Justiça Restaurativa, uma vez que esta se apresenta como uma resolução alternativa de 
conflitos e propicia um ambiente adequado para os organismos se comportarem com o 
mínimo de aversividade, sendo uma oportunidade para o desenvolvimento de diferentes 
repertórios comportamentais. No entanto, vale ressaltar que as contribuições da Análise do 
Comportamento ainda encontram-se incipientes nesta área, sendo que a partir dos resultados 
obtidos nos bancos de dados utilizados foi constatada somente uma dissertação que a 
utilizasse especificamente como técnica psicológica no contexto restaurativo. Logo, espera-se 
que a presente pesquisa possa contribuir no sentido de se constituir um material teórico sobre 
o tema ainda emergente no cenário brasileiro, por ser pouco difundido na Psicologia, e que 
possa ser utilizada tanto nos cursos de formação de Justiça Restaurativa quanto para 
profissionais interessados em atuar nesta área. 

Palavras-chave: Justiça Restaurativa, Facilitadores, Psicologia 

Tipo de Trabalho: Pesquisa Bibliográfica 

Temática do Trabalho: Psicologia Jurídica / Forense 

 

 

ESTUDO DE CASO: TRANSTORNO DE DÉFICIT DE ATENÇÃO E HIPERATIVIDADE NO SERVIÇO 
DE ACONSELHAMENTO GENÉTICO DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA. Thayna 
Pereira Brun (Departamento de Psicologia Geral e Análise do Comportamento, Universidade 
Estadual de Londrina, Londrina-PR, Brasil) Renata Grossi (Departamento de Psicologia Geral e 
Análise do Comportamento, Universidade Estadual de Londrina, Londrina-PR, Brasil) – 
thaynabrun1996@gmail.com 



 

V Congresso de Psicologia e Análise do Comportamento 

e  

VI Jornada de Análise do Comportamento – UEL: 

a Psicologia a serviço da sociedade 
 

07 a 09 de junho de 2018 
Centro de Eventos Aurora Shopping | Londrina – PR 

 

168 
 

O presente trabalho, trata-se de um caso atendido pelo Apoio Psicológico do SAG-UEL (Serviço 
de Aconselhamento Genético-Universidade Estadual de Londrina) há 7 meses, totalizando 20 
atendimentos e encontra-se em andamento. A cliente de 8 anos foi encaminhada com 
suspeita de Prader Wille do qual resultado do cariótipo deu negativo. Oferecido o Apoio 
psicológico a mãe da cliente aceitou, trazendo como queixas iniciais agitação e 
comportamento opositor por parte da filha diagnosticada com obesidade, TDAH (Transtorno 
de Déficit de Atenção e Hiperatividade) e sendo acompanhada por nutricionista e psiquiatria 
no AHC-UEL, é tratada com Ritalina. Os objetivos da psicoterapia até o momento foram: 
levantar hipóteses das possíveis variáveis que mantinham o comportamento-problema de 
agitação e desatenção, averiguar se havia transtorno alimentar e testá-las em sessão; e 
intervir no sentido de promover condições que fossem facilitadoras de aquisições 
comportamentais, como noção e organização do espaço, começar-terminar atividades, entre 
outros. Nas sessões utilizou-se entrevista e orientações com a mãe, jogos disponíveis na clínica 
psicológica da UEL, brincadeiras lúdicas como massinha de modelar e pintura com a cliente, 
também disponibilizou-se bolacha recheada durante a sessão para observar o 
comportamento de compulsão trazido pela mãe. As hipóteses funcionais levantadas foram: a 
agitação da criança tinha como função obter atenção ou por falta de repertório, e a  obesidade 
ser em decorrência de maus hábitos alimentares e favorecer as interações familiares. As 
estratégias focaram na relação cliente-terapêuta, que operou principalmente com 
procedimentos de reforço diferencial de comportamentos incompatíveis e alternativos. Foi 
observado uma redução na freqüência e intensidade nos comportamentos-problemas 
emitidos em sessão, indicando que a função desses comportamentos eram de adquirir 
atenção de outros, e também observou-se que mesmo estando sem medicamento, a cliente 
conseguiu prestar atenção e executar corretamente uma tarefa desde que instruída e/ou 
auxiliada. Verificou-se que esse comportamento problema é apresentado por falta de 
repertório decorrente de um contexto familiar com pouca interação com a cliente e não 
fornece materiais para brincar, acarretando que a mesma fique agitada, procure coisas para 
se ocupar, mexa em  objetos não permitidos, quebre as coisas sem querer. Esses 
comportamentos têm como consequência broncas e/ou medicação ministrada pela mãe. 
Quanto à obesidade constatou-se que deriva de maus hábitos alimentares reforçados pela 
família, pois o comer para a cliente está emparelhado com interagir com outras pessoas como 
fora evidenciado na sessão que foi deixada bolacha acessível, a cliente não parava de jogar 
para comer, mantendo-se concentrada. Portanto, concluímos até o momento que para o caso 
continuar progredindo, o manejo das sessões serão alternados entre atendimentos com a 
cliente e sessões de orientações com a mãe. 

Palavras-chave: Psicologia clínica, Transtorno de Déficit de Atenção, Reforço Diferencial 

Apoio Financeiro: Pró-Reitoria de Extensão– PROEX. Thayna Pereira Brunrecebe bolsa da Pró-
Reitoria de Extensão - PROEX pela participação no Projeto/Programa de Extensão de código 
1465: IMPLANTAÇÃO DE NOVAS ESTRATÉGIAS FUNCIONAIS NO SERVIÇO DE 
ACONSELHAMENTO GENÉTICO – UEL. 
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Tipo de Trabalho: Relato de Experiência em Estudo de Caso 

Temática do Trabalho: Psicologia Clínica 

 

 

VIOLÊNCIA PSICOLÓGICA CONTRA A MULHER: UMA  REVISÃO BIBLIOGRÁFICA ANALÍTICO 
COMPORTAMENTAL. Letícia Martins de Souza (Departamento de Psicologia Geral e Análise 
do Comportamento, Universidade Estadual de Londrina, Londrina - PR, Brasil) Camila Muchon 
de Melo (Departamento de Psicologia Geral e Análise do Comportamento, Universidade 
Estadual de Londrina, Londrina - PR, Brasil) – lemartinsdesouza@gmail.com 

Ao assumir o comportamento como objeto de estudo, Skinner estabeleceu o modelo de 
seleção pelas consequências para estudar o desenvolvimento e manutenção dos 
comportamentos e das relações humanas, individuais e grupais. Uma prática cultural se refere 
aos processos em que as consequências analisadas agem sobre o comportamento de pessoas 
em grupo, e não apenas sobre o comportamento de indivíduos isoladamente. O presente 
trabalho buscou compreender uma prática cultural da sociedade brasileira: a violência contra 
a mulher. De acordo com a Lei 11.340/06, configura violência doméstica e familiar qualquer 
ação ou omissão baseada no gênero que lhe cause morte, lesão, sofrimento físico, sexual ou 
psicológico e dano moral ou patrimonial. O método utilizado consistiu em uma revisão 
bibliográfica de artigos sobre violência contra a mulher, com base em publicações científicas 
da área da psicologia e da saúde nos últimos dez anos. Por meio da categorização dos dados 
foi possível compreender a violência doméstica como uma situação de controle coercitivo na 
qual diferentes variáveis, como aspectos econômicos e padrões comportamentais atribuídos 
a cada gênero, auxiliam na manutenção e perpetuação dessa prática cultural. 

Palavras-chave: Análise do comportamento, Violência doméstica, Práticas culturais 

Apoio Financeiro: Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico. 

Tipo de Trabalho: Pesquisa Bibliográfica 

Temática do Trabalho: Outra 

 

 

COMPORTAMENTO AGRESSIVO E TRANSGRESSOR INFANTIL: UM ESTUDO DE CASO CLÍNICO 
A PARTIR DA APLICAÇÃO DO CBCL Paula Saffaro Bueno (Psicóloga, Universidade Estadual de 
Londrina, Londrina - PR, Brasil) Alex Eduardo Gallo (Departamento de Psicologia Geral e 
Análise do Comportamento, Universidade Estadual de Londrina, Londrina - PR, Brasil) – 
saffarobueno@gmail.com 

O presente trabalho apresentará um estudo de caso que tem como objetivo evidenciar a 
aplicação do CBCL (Child Behavior Checklist), questionário de avaliação do comportamento 
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infantil, como um importante instrumento de apoio na avaliação clínica inicial. O caso foi 
atendido na clínica-escola da Universidade Estadual de Londrina. No início da psicoterapia, o 
cliente tinha 6 anos e cursava a 1ª série. As queixas clínicas apresentadas pela tia foram 
relacionadas ao comportamento agressivo e transgressor do cliente e pelo histórico de 
negligência parental, de violência familiar e de dependência química e alcoolismo dos pais. 
Foram realizadas um total de 54 sessões. Inicialmente, foram aplicados os questionários CBCL 
com a tia e o TRF (Teacher Report Form) com a professora da escola. Os testes foram aplicados 
a fim de identificar comportamentos-alvo para a psicoterapia e comportamentos-problema 
que pudessem indicar os padrões comportamentais do cliente. Os resultados do teste CBCL 
apontaram para um comportamento da escala do tipo externalizante de problemas, como 
clínico nos critérios de problemas de conduta, comportamento agressivo e comportamento 
de quebrar regras; e como limítrofe no comportamento desafiador opositivo. Já os resultados 
do teste TRF não apontaram para critérios clínicos, o que indicou uma discrepância. A partir 
disso, foi possível obter uma melhor compreensão do contexto no qual os comportamentos-
problema foram produzidos e acerca das contingências que os produziram e os mantiveram. 
Assim, pode-se constatar que os critérios clínicos apontados pelo CBCL se relacionam 
diretamente com as queixas clínicas, o que auxiliou na análise funcional e no planejamento 
das intervenções. Também foram realizadas 12 sessões embasadas no Programa de 
Comportamento Moral, sendo trabalhados comportamentos como empatia, polidez, 
obediência, honestidade e expressão de sentimentos. As intervenções se deram no sentido 
de promover repertórios comportamentais, manter comportamentos adequados e 
enfraquecer comportamentos indesejáveis. Após cerca de 10 meses de psicoterapia, foi 
aplicado novamente o CBCL com a tia, sendo que os resultados apontaram para critério clínico 
somente no comportamento agressivo. Com base nos resultados obtidos no CBCL, no relato 
verbal da tia e na observação em sessão do repertório comportamental do cliente, foi possível 
observar que a frequência dos comportamentos-problema do cliente diminuiu, 
principalmente aqueles relacionados à maus-tratos de animais, de atear fogo, de mentir e de 
agressividade. Além disso, é importante ressaltar a relação entre violências praticadas no 
âmbito familiar com o desenvolvimento de problemas de comportamento infantil, como a 
agressividade. Desta forma, aponta-se a importância de se utilizar um instrumento dirigido, 
como o CBCL, nas sessões iniciais da psicoterapia comportamental infantil. 

Palavras-chave: Comportamento agressivo, CBCL, Psicoterapia comportamental infantil 

Tipo de Trabalho: Relato de Experiência em Estudo de Caso 

Temática do Trabalho: Psicologia Clínica 

 

 

PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DA MINDFULNESS NA TERAPIA DE ACEITAÇÃO E 
COMPROMISSO Natalia Ramos Bim (Instituto Interação, Londrina - PR, Brasil) Aline Paula 
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Rocha (Instituto Interação, Londrina - PR, Brasil) Maria Zilah Brandão (Instituto Interação, 
Londrina - PR, Brasil) Giovana Pagliari dos Santos (Instituto Interação, Londrina - PR, Brasil) – 
nataliaramosbim@gmail.com 

A Terapia de Aceitação e Compromisso (ACT) é definida como uma abordagem funcional 
contextual de intervenção, baseada na Teoria dos Quadros Relacionais, que entende o 
sofrimento humano como originário da inflexibilidade psicológica promovida pela esquiva 
experiencial e fusão cognitiva. Dessa forma, a ACT busca desenvolver a habilidade do cliente 
de observar eventos encobertos em detrimento de outros estímulos do ambiente. Com base 
na literatura atual, pode-se dizer que os objetivos da ACT - processos de aceitação, escolha e 
ação -, em última instância, visam a desenvolver no cliente a flexibilidade psicológica, definida 
como a habilidade de permanecer em contato com o presente e alterar ou manter-se na 
situação, quando é importante, para alcançar os valores pessoais. Nesse sentido, a 
Mindfulness, ou Atenção Plena, é uma estratégia complementar neste tipo de terapia, uma 
vez que o objetivo da prática de Mindfulness seria exatamente trazer o foco da atenção para 
o que está acontecendo no momento presente. Assim, o presente estudo se propôs a 
construir um programa de intersecção entre os objetivos da ACT e os pilares da Mindfulness. 
O estudo passou por quatro fases: Busca bibliográfica em meio impresso e online de 
programas pré-existentes; Construção de um protocolo de intervenção, totalizando 10 
semanas de práticas; Aplicação piloto do protocolo, em 10 participantes que estavam em 
psicoterapia previamente; e revisão dos resultados da aplicação. Na sequência será realizada 
uma replicação do protocolo conforme as alterações propostas e estruturado uma “linha de 
base”, de modo que seja possível avaliar os efeitos do programa. De maneira geral, este 
programa objetiva a promoção da saúde mental e o desenvolvimento de habilidades de 
atenção plena nos participante. Além disso, aliado a prática clínica psicoterápica pode trazer 
benefícios aos clientes e abrir novas possibilidades de intervenções ao terapeuta. 

Palavras-chave: Terapia de Aceitação e Compromisso, Mindfulness, Atenção Plena 

Tipo de Trabalho: Pesquisa Aplicada 

Temática do Trabalho: Psicologia Clínica 

 

 

QUEM É O ORGANISMO QUE SE COMPORTA? Kelvin Fonseca (Programa de Pós-Graduação 
em Psicologia, Universidade Federal do Espírito santo, Vitória - ES, Brasil) Diego Zilio Alves 
(Programa de Pós-Graduação em Psicologia, Universidade Federal do Espírito Santo, Vitória - 
ES, Brasil) – kelvinfonseka@gmail.com 

A análise do comportamento se nomeia como a ciência do comportamento dos organismos, 
tanto que uma das obras mais significativas da área é o The behavior of organisms, de B. F. 
Skinner, publicada há 80 anos. Apesar disso, na literatura analítico-comportamental, incluindo 
as obras de Skinner, o termo “organismo” não conta tem uma definição precisa, seu status 
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parece indefinido e sua função, frequentemente debatida, visto que ele atravessa diferentes 
questões como a definição do objeto de estudo da análise do comportamento, o alcance da 
pesquisa experimental com animais não-humanos, e a relação da análise do comportamento 
com outras ciências. Tendo como fundamento sete obras de Skinner, selecionadas por 
possuírem maior número de citações no Google Scholar Citations e por serem discutidas na 
literatura, e abrangendo um período de 1930 a 1990, buscamos fazer uma análise do termo 
“organismo” na obra do referido autor, a partir de suas ocorrências nestas obras, 
considerando possíveis variáveis contextuais de controle de seu uso. Com auxílio do 
Procedimento de Interpretação Conceitual de Texto (PICT), foram criadas categorias 
contextuais emergentes a partir da contagem e leitura das passagens em que o termo 
“organismo” ocorria. Como resultado, foi encontrada uma pluralidade de variáveis de controle 
no uso do termo. Alguns padrões de ocorrência, medidos pela frequência, também foram 
localizados e visualizados em registros cumulativos. 

Palavras-chave: organismo, comportamento verbal, pesquisa conceitual 

Apoio Financeiro: CAPES (processo 14228843760). 

Tipo de Trabalho: Pesquisa Bibliográfica 

Temática do Trabalho: Estudos empíricos e teórico/conceituais em Análise do 
Comportamento  

 

 

A ENTREVISTA COMO FERRAMENTA PARA A IDENTIFICAÇÃO DE REPERTÓRIOS DE ADESÃO 
E ADAPTABILIDADE NOS USUÁRIOS DO SERVIÇO DE ACONSELHAMENTO GENÉTICO Letícia 
de Assis Pereira de Souza (Departamento de Psicologia Geral e Análise do Comportamento, 
Universidade Estadual de Londrina, Londrina- PR, Brasil) Jessica Cristina Eurich (Departamento 
de Psicologia Geral e Análise do Comportamento, Universidade Estadual de Londrina, 
Londrina - PR, Brasil) Gabriela de Campos Aguiar (Departamento de Psicologia Geral e Análise 
do Comportamento, Universidade Estadual de Londrina, Londrina- PR, Brasil) Renata Grossi 
(Departamento de Psicologia Geral e Análise do Comportamento, Universidade Estadual de 
Londrina, Londrina - PR, Brasil) – leleassis21@gmail.com 

O Serviço de Aconselhamento Genético da Universidade Estadual de Londrina (SAG -UEL) é 
multidisciplinar, gratuito e recebe pessoas encaminhadas para a realização do exame de 
cariótipo e X- Frágil da 17ª Regional de Saúde e região. O Serviço busca: informar os usuários 
e comunidade acerca das anomalias genéticas, indicar possíveis encaminhamentos para as 
diferentes problemáticas e oferecer apoio psicológico àqueles que precisarem e 
demonstrarem interesse. Para um atendimento mais humanizado ao usuário o SAG-UEL é 
dividido em etapas: agendamento; coleta de sangue; acolhimento/entrevista; resultado; 
devolutiva e suporte psicológico; apoio psicológico. A entrevista, primeiro contato do usuário 
com o Serviço, é um momento de interação e de coleta de dados. Tais informações permitem 
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a equipe compreender alguns repertórios comportamentais importantes dos usuários, tais 
como de adesão (seu engajamento nos atendimentos e intervenções necessários ao longo do 
tratamento), assim como de adaptação (organização do cotidiano, divisão das tarefas e 
demandas do paciente/família, além da rede de apoio disponível).  O roteiro de entrevista 
apresenta 10 núcleos temáticos: Dados de identificação; ambiente e interações familiares; 
dados sobre a gravidez do paciente; informações relevantes sobre o parto; desenvolvimento 
do paciente; antecedentes pessoais; atendimentos e recursos; expectativas quanto ao 
resultado e observações do entrevistador. O objetivo deste resumo é apresentar como o 
roteiro de entrevista do SAG-UEL é estruturado atualmente e como as informações coletadas 
viabilizam a identificação de comportamentos de adesão e adaptabilidade dos usuários. Para 
isso, serão descritos três núcleos temáticos: Ambiente e Interações Familiares, Atendimento 
e Recursos e Expectativas em Relação ao Resultado.  No primeiro núcleo há a coleta de dados 
sobre a rotina familiar, número de pessoas que moram na casa, atividades prazerosas do 
paciente e família e limitações para tais. Levando a hipóteses sobre: estimulação do usuário; 
possibilidades de intervenção considerando a rotina; limitações e rede de apoio, entre outras. 
Atendimento e Recursos abarcam questões como: antigos e vigentes acompanhamentos 
médicos ao usuário; medicações; exames e cirurgias já realizadas. Promovendo avaliação do 
repertório de adesão e adaptabilidade do usuário/família ao tratamento. Caso haja déficit nos 
mesmos, proporcionar meios para que esses repertórios sejam desenvolvidos, por exemplo, 
oferecendo o apoio psicológico. Expectativas em relação ao resultado busca reunir 
informações sobre como o resultado pode afetar o usuário. Esses dados permitem que a 
equipe tenha ideia da possível adesão do usuário aos tratamentos e como se adaptarão á 
problemática para promover o desenvolvimento e bem-estar de todos. Esse formato de 
entrevista foi recentemente implantado e espera-se que essas informações auxiliem no 
delineamento das etapas seguintes do Serviço, contemplando o usuário em sua 
complexidade. 

Palavras-chave: Entrevista, Adesão, Adaptabilidade 

Tipo de Trabalho: Outro 

Temática do Trabalho: Psicologia da Saúde 

 

 

ELABORAÇÃO DE UM INSTRUMENTO DE COLETA DE DADOS PARA OS CASOS DE BUSCA 
ESPONTÂNEA DO SERVIÇO DE ACONSELHAMENTO GENÉTICO. Thais Conceição da Silva 
(Programa Universidade Sem Fronteiras, Universidade Estadual de Londrina, Londrina-PR, 
Brasil) Renata Grossi (Psicologia Geral e Análise do Comportamento, Universidade Estadual de 
Londrina, Londrina-PR, Brasil) Wagner José Martins Paiva (Biologia Geral, Universidade 
Estadual de Londrina, Londrina-PR, Brasil) – tcs.psico@gmail.com 
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O Serviço de Aconselhamento Genético (SAG-UEL) é um serviço multiprofissional que trabalha 
atendendo as demandas relacionadas a possíveis alterações genéticas. Esse serviço possui 
etapas que vão desde a entrevista inicial e exame de cariótipo até a devolutiva do resultado e 
suporte psicológico. Uma das vias de acesso ao serviço é denominado Busca Espontânea. 
Quando um usuário chega ao serviço por esta via não passa pelas etapas normais  do processo, 
tais como, entrevista inicial e coleta de sangue. Sendo assim, surgiu a necessidade de criação 
de um instrumento específico para esse atendimento. O presente trabalho tem como objetivo 
apresentar o Roteiro de Busca Espontânea que foi elaborado com base no Roteiro de 
Entrevista Inicial do SAG e no Roteiro de Anamnese Psiconeurológica, a fim de abarcar vários 
aspectos do usuário, tais como motivo do encaminhamento, histórico gestacional, histórico 
familiar da doença genética até questões neuropsicológicas. Os motivos mais frequentes de 
busca espontânea são: casais consanguíneos, infertilidade, má formação fetal, alterações 
genéticas com partos natimortos e abortos repetitivos. A organização do Roteiro de Busca 
Espontânea deu-se da seguinte forma: Dados de Identificação do Paciente; Motivo da Busca 
Espontânea; Antecedentes Pessoais Quanto à Gestação; Condições de Nascimento; Saúde; 
Outros Aspectos Referentes à Saúde; Antecedentes Familiares; Desenvolvimento 
Neuropsicomotor; Expectativas; Heredograma; Observações do Entrevistador; e Supervisões. 
Ao elaborar o roteiro de Busca Espontânea, teve-se o cuidado em organizar as perguntas em 
grau crescente de complexidade, pois ajuda o paciente e/ou responsável a se familiarizar com 
o ambiente  de modo que ao chegar ao nível mais complexo das perguntas o usuário já consiga 
organizar melhor seu raciocínio e ser mais preciso em suas respostas, diminuindo a condição 
ansiogênica da situação, criando a possibilidade de formação de vínculo entre entrevistador e 
paciente/familiar,  tornando as pessoas mais receptivas ao processo. Espera-se que esse novo 
roteiro sirva como condição para os comportamentos do entrevistador de recolher mais 
informações pertinentes para os casos de busca espontânea e ofereça um encaminhamento 
mais adequado aos usuários. Pretende-se que, essas informações promovam uma atitude de 
acolhimento e de informação por parte da equipe, levando ao conhecimento sobre as 
alterações genéticas e auxiliando o processo de tomada de decisão, analisando e 
compreendendo de forma clara e segura as variáveis sobre a problemática em questão. 
Proporcionando maior adesão a tratamentos e a construção de uma rede de apoio 
especializada. 

Palavras-chave: Instrumento, Aconselhamento, Genético 

Apoio Financeiro: Secretaria de Estado da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior do Paraná – 
SETI (processo 51/2017). Thais Conceição da Silva bolsista da Secretaria de Estado da Ciência, 
Tecnologia e Ensino Superior do Paraná (SETI), programa Universidade Sem Fronteiras (USF).. 

Tipo de Trabalho: Relato de Experiência Institucional 

Temática do Trabalho: Psicologia da Saúde 
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CARACTERIZAÇÃO DO COMPORTAMENTO ESTIGMATIZANTE E DAS ESTRATÉGIAS PARA 
REDUÇÃO DO ESTIGMA Izadora Ribeiro Perkoski (Programa de Pós Graduação em Educação 
Especial - PPGEES, Universidade Federal de São Carlos, São Carlos - SP, Brasil) Nassim Chamel 
Elias (Programa de Pós Graduação em Educação Especial, Universidade Federal de São Carlos, 
São Carlos - SP, Brasil) – izaperkoski@gmail.com 

Segundo revisões anteriores do tema, grande parte dos estudos experimentais abordam a 
inclusão como variável independente para avaliar seus efeitos sobre o comportamento de um 
determinado indivíduo ou grupo. Apesar disso, é indispensável que se realizem pesquisas 
onde a inclusão tenha caráter de variável dependente e sejam identificados fatores que 
facilitam ou dificultam o processo de inclusão escolar. Uma das variáveis relevantes para 
facilitar o processo de inclusão é a presença ou não de estigma entre os estudantes sem 
deficiência com relação aos estudantes com deficiência. O termo “estigma” carece de precisão 
conceitual compatível com uma visão behaviorista, o que dificulta sua aplicação no 
planejamento de intervenções comportamentais. Este trabalho se propõe a fazer uma análise 
das classes de resposta que caracterizam tanto o comportamento estigmatizante quanto os 
repertórios incluídos nas chamadas estratégias de “conscientização” ou redução do estigma.  
Para isso, foi realizada uma revisão de literatura em estudos experimentais que adotassem a 
conscientização ou redução do estigma como estratégia facilitadora da inclusão de crianças 
com Transtorno do Espectro Autista. Embora tanto o termo “estigma” quanto 
“conscientização” remetam a comportamentos encobertos como pensamentos e 
sentimentos acerca da pessoa com deficiência, pode-se observar que mesmo em intervenções 
que se propõem a alterar crenças ou opiniões dos participantes, as respostas modeladas são 
públicas e as medidas de mudança também, sendo as mais frequentes: caracterizar o autismo; 
identificar as principais implicações do autismo para o relacionamento interpessoal desses 
indivíduos; identificar semelhanças entre as crianças com autismo e os pares com 
desenvolvimento típico. Da mesma forma, o estigma não é uma característica estática do 
indivíduo ou do ambiente, mas um conjunto de respostas emitidas publicamente na relação 
entre os indivíduos, que são fortalecidas ou enfraquecidas pelo ambiente em que ocorrem. 
Assim, as intervenções baseadas na redução do estigma são caracterizadas pelo 
fortalecimento de classes de respostas que sejam incompatíveis com descrições 
estereotipadas, incorretas ou incompletas do Transtorno do Espectro Autista e do 
comportamento e características da pessoa com TEA. O ensino de respostas incompatíveis 
como opção para a redução da frequência do comportamento estigmatizante tem caráter 
preventivo e permite que estratégias coercitivas sejam menos comumente adotadas. 

Palavras-chave: autismo, estigma, conscientização 

Apoio Financeiro: O trabalho é parte da tese de doutorado da primeira autora (bolsista 
FAPESP processo 2016/14845-0), sob orientação do segundo autor. 
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Temática do Trabalho: Psicologia e Educação  

 

 

ANÁLISE DE COMPETÊNCIAS ORGANIZACIONAIS DESEJÁVEIS NO SÉCULO XXI IDENTIFICADAS 
EM LITERATURA DO ENSINO SUPERIOR NA ÁREA DE GESTÃO Flávia Cristina Busato Cirino 
(Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica (PIBIC), Pontifícia Universidade 
Católica do Paraná (PUCPR) campus Londrina, LONDRINA, Brasil) Gislayne de Souza Carvalho 
(Psicologia, Pontifícia Universidade Católica do Paraná (PUCPR) campus Londrina, LONDRINA, 
Brasil) – flaviacbusato@hotmail.com 

O comportamento organizacional é complexo e dinâmico, pois envolve relações internas e 
externas às organizações. Conforme transformações sócio históricas acontecem, essas 
demandam constantes mudanças no ambiente organizacional visando a sua adaptação e 
manutenção em termos de eficiência e relevância para a sociedade. Essas mudanças 
alteraram as relações tradicionais de trabalho, bem como as exigências e habilidades 
requeridas e valorizadas na atuação profissional de trabalhadores. Nesse sentido, o presente 
trabalho tem por objetivo apresentar a análise de competências organizacionais desejáveis no 
século XXI identificadas em livros discriminados em planos de ensino de disciplinas de gestão 
de seis cursos de graduação da Pontifícia Universidade Católica do Paraná (PUCPR) campus 
Londrina. Que competências esperadas de trabalhadores no século XXI são identificadas nas 
fontes analisadas? Em que contextos é esperado que o trabalhador as apresente? E quais as 
possíveis consequências decorrentes dessa apresentação? Para responder a tais perguntas 
foram selecionadas 96 bibliografias das 209 identificadas em planos de ensino (entre básicas 
e complementares) excluindo-se repetidas e que não satisfizessem os critérios de seleção (de 
aparecer em dois cursos de graduação distintos ou mais, publicada nos últimos 20 anos e 
tratar de gestão, comportamento organizacional e/ou trabalho). Durante a leitura das dez 
bibliografias selecionadas como fonte de informação, foram elaborados protocolos de registro 
nos quais foram especificados: a referência bibliográfica, o nome da competência e suas 
características o que resultou inicialmente em 72 competências organizacionais e 392 
características, sendo que após terem sido excluídas as competências repetidas, renomeadas 
e sistematizadas originou-se 13 competências que foram analisadas. Nessa análise foram 
especificados o contexto antecedente, resposta e prováveis consequências da apresentação 
das mesmas. Constatou-se que o curso de Administração foi o que mais apresentou disciplinas 
e bibliografias relacionadas ao tema da pesquisa, e a competência que inicialmente mais havia 
aparecido foi liderar pessoas e equipes em situações de trabalho e a que menos apareceu foi 
“negociar”. Por fim, acredita-se que identificar as competências requeridas para atuação 
profissional seja uma etapa inicial e de extrema importância para selecionar trabalhadores 
adequadamente, avaliar o desempenho dos mesmos e analisar como o ambiente 
organizacional pode ser organizado para favorecer a apresentação de competências 
esperadas. 
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Palavras-chave: competências organizacionais, organizações, comportamento organizacional 

Tipo de Trabalho: Pesquisa Bibliográfica 

Temática do Trabalho: Psicologia Institucional e Organizacional 

 

 

ANÁLISE DE COMPETÊNCIAS ORGANIZACIONAIS DESEJÁVEIS NO SÉCULO XXI IDENTIFICADAS 
EM LITERATURA DO ENSINO SUPERIOR NA ÁREA DE GESTÃO Flávia Cristina Busato Cirino 
(Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica (PIBIC), Pontifícia Universidade 
Católica do Paraná (PUCPR) campus Londrina, LONDRINA, Brasil) Gislayne Carvalho de Souza 
(Psicologia, Pontifícia Universidade Católica do Paraná (PUCPR) campus Londrina, LONDRINA, 
Brasil) – flaviacbusato@hotmail.com 

O comportamento organizacional é complexo e dinâmico, pois envolve relações internas e 
externas às organizações. Conforme transformações sócio históricas acontecem, essas 
demandam constantes mudanças no ambiente organizacional visando a sua adaptação e 
manutenção em termos de eficiência e relevância para a sociedade. Essas mudanças 
alteraram as relações tradicionais de trabalho, bem como as exigências e habilidades 
requeridas e valorizadas na atuação profissional de trabalhadores. Nesse sentido, o presente 
trabalho tem por objetivo apresentar a análise de competências organizacionais desejáveis no 
século XXI identificadas em livros discriminados em planos de ensino de disciplinas de gestão 
de seis cursos de graduação da Pontifícia Universidade Católica do Paraná (PUCPR) campus 
Londrina. Que competências esperadas de trabalhadores no século XXI são identificadas nas 
fontes analisadas? Em que contextos é esperado que o trabalhador as apresente? E quais as 
possíveis consequências decorrentes dessa apresentação? Para responder a tais perguntas 
foram selecionadas 96 bibliografias das 209 identificadas em planos de ensino (entre básicas 
e complementares) excluindo-se repetidas e que não satisfizessem os critérios de seleção (de 
aparecer em dois cursos de graduação distintos ou mais, publicada nos últimos 20 anos e 
tratar de gestão, comportamento organizacional e/ou trabalho). Durante a leitura das dez 
bibliografias selecionadas como fonte de informação, foram elaborados protocolos de registro 
nos quais foram especificados: a referência bibliográfica, o nome da competência e suas 
características o que resultou inicialmente em 72 competências organizacionais e 392 
características, sendo que após terem sido excluídas as competências repetidas, renomeadas 
e sistematizadas originou-se 13 competências que foram analisadas. Nessa análise foram 
especificados o contexto antecedente, resposta e prováveis consequências da apresentação 
das mesmas. Constatou-se que o curso de Administração foi o que mais apresentou disciplinas 
e bibliografias relacionadas ao tema da pesquisa, e a competência que inicialmente mais havia 
aparecido foi liderar pessoas e equipes em situações de trabalho e a que menos apareceu foi 
“negociar”. Por fim, acredita-se que identificar as competências requeridas para atuação 
profissional seja uma etapa inicial e de extrema importância para selecionar trabalhadores 
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adequadamente, avaliar o desempenho dos mesmos e analisar como o ambiente 
organizacional pode ser organizado para favorecer a apresentação de competências 
esperadas. 

Palavras-chave: competências organizacionais, organizações, comportamento organizacional 

Tipo de Trabalho: Pesquisa Bibliográfica 

Temática do Trabalho: Psicologia Institucional e Organizacional 

 

 

OS SENTIMENTOS GERADOS AO CUIDAR DE UMA PESSOA COM A DOENÇA DE ALZHEIMER 
Mariana Mateus de Oliveira (Instituto Não Me Esqueças - Instituto Londrinense de Alzheimer, 
Londrina - PR, Brasil) Luana Regina Soares de Lima (Instituto Não Me Esqueças - Instituto 
Londrinense de Alzheimer, Londrina - PR, Brasil) – psicologamarianamateus@gmail.com 

No Brasil cerca de 1,2 milhão de pessoas vivem com a Doença de Alzheimer (DA). Essa doença 
é neurodegenerativa e afeta as funções cognitivas, motoras e emocionais. Devido a isso, as 
pessoas afetadas pela DA precisam de cuidados constantes ao longo da evolução da doença, 
gerando na família sentimentos de angústia, raiva, ansiedade, tristeza, frustração, culpa e luto. 
Pensando na saúde emocional dos cuidadores, foi criado em Julho de 2017 o Grupo de Apoio 
a familiares cuidadores de pessoas com a Doença de Alzheimer, que tem como objetivo reunir 
pessoas com vivências parecidas e ajudá-las a compartilhar sentimentos relacionados a 
situações estressantes inseridas nas relações interpessoais entre o familiar cuidador e a 
pessoa com DA. O Grupo é realizado pelo Instituto Não Me Esqueças, um sábado ao mês, às 
10 horas com duração de uma hora e meia, no Auditório da Catedral Metropolitana de 
Londrina, cedido pela Pastoral da Saúde. O Grupo é conduzido por duas psicólogas, autoras 
deste painel, de acordo com os conceitos teóricos da Análise do Comportamento com objetivo 
de auxiliar os cuidadores no manejo dos seus sentimentos diante da Doença. É realizado 
escuta terapêutica e, quando necessário, ou quando solicitado, uma psicoeducação sobre a 
Doença, seus sintomas e evolução e orientação de estratégias de como lidar com os 
comportamentos característicos da pessoa que tem a Doença de Alzheimer. Observa-se como 
resultado dos Grupos já realizados um gerenciamento mais adequado do cuidador diante de 
comportamentos de enfrentamento do doente de Alzheimer. Os participantes também 
desenvolveram a habilidade de empatia e acolhimento diante do sofrimento do outro a partir 
dos modelos dados pelas psicólogas coordenadoras do Grupo e de modelagem realizada ao 
longo do encontro. É relatado pelos participantes do Grupo que é um dos poucos momentos 
em sua rotina que eles têm para cuidar de si, da sua saúde emocional e compartilhar os 
sentimentos com pessoas que passam por situações similares. Diante disso conclui-se que o 
Grupo de Apoio tem cumprido seu objetivo de ser um espaço de acolhimento, escuta, 
conhecimento e instrução. 

Palavras-chave: Doença de Alzheimer, Análise do Comportamento, Saúde emocional 
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Tipo de Trabalho: Relato de Experiência Institucional 

Temática do Trabalho: Psicologia da Saúde 

 

 

AVALIAÇÃO DE COMPORTAMENTOS EMPÁTICOS DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES ATRAVÉS 
DE MODELAÇÃO Josiane Cecília Luzia (Psicologia Geral e Análise do compor, Universidade 
Estadual de Londrina, Londrina-PR, Brasil) Lucas Gustavo Festras Dias (Curso de Psicologia, 
Universidade Estadual de Londrina, Londrina-PR, Brasil) Ingrid Maria de Oliveira (Curso de 
Psicologia, Fundação Pitágoras, Londrina- PR, Brasil) José Luciano Tavares da Silva (Ciências 
Fisiológicas, Universidade Estadual de Londrina, Londrina-PR, Brasil) – josicecilia3@gmail.com 

A empatia pode ser considerada a habilidade de se colocar no lugar do outro, em termos de 
compreensão, sentimento e demonstração desses. Na nossa espécie, bebês humanos, desde 
o nascimento, parecem emitir e responder a dicas emocionais, mas o aperfeiçoamento dessa 
habilidade está relacionado com a aprendizagem da empatia, para isso procedimentos 
utilizando-se instruções, modelação, e consequenciar o comportamento das crianças de 
maneira contingente. Dessa forma, o objetivo desse estudo foi o de avaliar os índices de 
empatia através de modelação de comportamentos empáticos. Participaram no total, 26 
crianças e uma adolescente, com idades entre 11 e 13 anos, sendo 14 do sexo masculino e 12 
do sexo feminino, de uma escola pública, da cidade de Londrina, Paraná. O nível de empatia 
foi avaliado através de um instrumento, a Escala de Empatia para Crianças e Adolescentes 
(EECA: Bryant, 1982). Todos os participantes responderam ao Inventário de Empatia, após 
seus responsáveis assinarem o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido, depois de uma 
semana assistiram a um vídeo de comportamentos empáticos e em seguida responderam 
novamente o Inventário de Empatia. Os resultados mostraram que não houve diferença entre 
os sexos, em relação aos índices gerais de empatia. Em relação ao procedimento de 
modelação, apesar do número de resposta no inventário ter aumentado, quando se comparou 
as respostas antes e depois do vídeo, os índices não foram significativos. Se sugere  novas 
investigações para avaliar o procedimento de modelação,  ampliando a amostra e realizando-
se um número maior de sessões. 

Palavras-chave: Empatia, Modelação, Crianças 

Tipo de Trabalho: Outro 

Temática do Trabalho: Psicobiologia 

 

 

HABILIDADES SOCIAIS EM ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS DA ÁREA DA SAÚDE Graciane 
Barboza da Silva (PIC- Pós-graduação Terapia Analítico Comportamental/ Programa de Pós-
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Graduação em Educação, Universidade Paranaense/Universidade Estadual do Oeste do 
Paraná, Francisco Beltrão- PR, Brasil) Thais Cristina Gutstein (Prof. Dra. do Curso de Psicologia, 
Universidade Paranaense, Francisco Beltrão-PR, Brasil) – graciane.psi@outlook.com 

As Habilidades Sociais (HS) correspondem a classes de comportamentos que contribuem para 
o desenvolvimento de interações sociais efetivas, caracterizadas como competências que 
auxiliam na iniciação e manutenção das relações sociais. A competência social como atributo 
avaliativo das habilidades sociais é definida a partir dos critérios de: atingimento dos objetivos 
por meio da interação social, melhora na autoestima dos indivíduos envolvidos na interação, 
manutenção ou melhora da qualidade da interação, equilíbrio entre ganhos e perdas daqueles 
que interagem, respeito aos direitos humanos básicos. Estes critérios trazem interferências 
em duas dimensões: Dimensão instrumental, que corresponde às consequências imediatas e 
individuais; Dimensão ético-moral, que corresponde às consequências de médio e longo prazo 
que contemplam o outro e o grupo. O objetivo do estudo foi realizar a caracterização do 
repertório de habilidades sociais de estudantes da área da saúde de uma universidade 
privada. Participaram 348 universitários, sendo 77% (n=266) do gênero feminino e 23% (n= 
82)  masculino, com faixa etária entre 18 e 41 anos, do 2º e 3º ano dos cursos de Odontologia, 
Psicologia, Enfermagem, Ed. Física (Bacharelado), Farmácia e Nutrição. Para coleta de dados 
foi utilizado como instrumento o Inventário de Habilidades Sociais-IHS, para a tabulação e 
análise de dados, utilizou-se o programa de estatística Statistical Package for the Social Science 
(SPSS). Os resultados apontaram que 35% da amostra total (escore geral) apresenta déficit em 
habilidades sociais, sobre os escores fatoriais o maior déficit encontra-se no fator 
enfrentamento e autoafirmação (F1) identificado 72,70% (n=253), seguido por auto-afirmação 
e expressão de sentimento positivo (F2) 41,09% (n=143), conversação e desenvoltura social 
(F3) em 25,3% (n= 88), autocontrole de agressividade (F5) 15, 51% (n=54) e autoexposição a 
desconhecidos e situações novas (F4) em 13,18% (n=46). Dentre os cursos de acordo com o 
escore total  o curso com maior percentual de déficit em habilidades sociais foi o curso de 
farmácia(41%), com menor percentual de déficit  o curso de psicologia (24,63%).  Nos escores 
fatoriais todos os cursos apresentam maior incidência de déficit nos fatores de Enfrentamento 
com risco (F1) e Autoafirmação na expressão de afeto positivo (F2). Em relação aos resultados 
gerais nota-se um percentual relevante de universitários que apresentam déficit em 
habilidades sociais, um dado preocupante em vista que a amostra estudada é de universitários 
da área da saúde, onde a atuação é predominantemente realizada através de relações 
interpessoais. Os resultados apontam para a necessidade de pensar os repertórios de 
habilidades sociais no contexto acadêmico, sobretudo como ponto de partida para o 
planejamento de estratégias de intervenção como fatores de proteção ao público 
universitário. 

Palavras-chave: Habilidades sociais, Universitários, Área da Saúde 

Apoio Financeiro: Diretoria Executiva de Gestão e Extensão Universitária (DEGEU) e  pela 
Diretoria Executiva de Gestão da Pesquisa e Pós-Graduação (DEGPP) da Universidade 
Paranaense- UNIPAR. 
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Tipo de Trabalho: Pesquisa Aplicada 

Temática do Trabalho: Psicologia e Educação 

 

 

EFEITOS DA TERAPIA EM GRUPO COM MULHERES EM SITUAÇÃO DE INFERTILIDADE: 
IMPORTÂNCIA DA EMPATIA E PAPEL DA MODELAÇÃO Mariane Leal Faleiros (Departamento 
de Psicologia Geral e Análise do Comportamento, Universidade Estadual de Londrina, 
Londrina - PR, Brasil) Larissa Yohana Ferreira do Nascimento (Departamento de Psicologia 
Geral e Análise do Comportamento, Universidade Estadual de Londrina, Londrina - PR, Brasil) 
Letícia Accorsi (Departamento de Psicologia Geral e Análise do Comportamento, Universidade 
Estadual de Londrina, Londrina - PR, Brasil) Mariana Alves Venceslau (Departamento de 
Psicologia Geral e Análise do Comportamento, Universidade Estadual de Londrina, Londrina - 
PR, Brasil) Ednéia Aparecida Peres Hayashi (Departamento de Psicologia Geral e Análise do 
Comportamento, Universidade Estadual de Londrina, Londrina - PR, Brasil) Josy de Souza 
Moriyama (Departamento de Psicologia Geral e Análise do Comportamento, Universidade 
Estadual de Londrina, Londrina - PR, Brasil) Lucilla Maria Moreira Camargo Simões 
(Departamento de Psicologia Geral e Análise do Comportamento, Universidade Estadual de 
Londrina, Londrina - PR, Brasil) – marianelealfaleiros@gmail.com 

A situação de infertilidade pode gerar diversos prejuízos tanto na vida individual, conjugal e 
social da mulher. Muitas vezes, a mulher direciona toda sua atenção, tempo e dedicação a 
esse problema e, consequentemente, deixa de lado outras áreas de sua vida. 
Comportamentos com função de esquiva são frequentemente apresentados pelas pessoas 
que enfrentam essa circunstância,  como deixar de ir a eventos sociais, de encontrar amigos 
ou mesmo visitar parentes e conhecidos que tiveram filhos e consequentemente, a evitação 
de responder perguntas como “quando terá filhos?” para evitar tocar no assunto 
“infertilidade” que remete ao sofrimento que estão enfrentando. Visando atenuar essas 
dificuldades, a terapia em grupo tem se mostrado muito efetiva para essas mulheres. No 
grupo, encontram outras mulheres que estão passando pela mesma situação, e por isso 
conseguem entender o sofrimento umas das outras e ao mesmo tempo expor e demonstrar 
as diversas formas que encontram em seu dia-a-dia para lidar com a questão e com as 
situações que se deparam. Essa troca de experiências, quando direcionada pelos terapeutas 
que conduzem o grupo, produz uma estratégia terapêutica denominada como modelação. O 
projeto “Grupo de Apoio Psicológico a Casais em Situação de Infertilidade Conjugal" surgiu 
com a proposta de criar um grupo de apoio exclusivamente para mulheres, contudo, foi 
observada a necessidade de fornecer tal suporte ao casal, visto que o homem também está 
em uma situação de sofrimento. O objetivo do projeto consiste em oferecer atendimento 
psicológico a esses casais, visando criar condições para o desenvolvimento de um repertório 
comportamental que possibilite o manejo das dificuldades relacionadas à infertilidade por 
meio do uso de técnicas fundamentadas na Análise do Comportamento. Alguns resultados 
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provenientes do grupo com as mulheres podem ser observados, tais como, propiciar a 
empatia por parte das participantes, para que possam se compreender emocionalmente e 
perceber que não estão sozinhas nesse sofrimento, além de tornar possível aos participantes 
desfrutar de outras áreas da vida que ficam obsoletas à medida que a busca por ter um filho 
ocupa a realidade dos casais que se encontram em situação de infertilidade. Ainda, pode-se 
proporcionar a aprendizagem por meio das experiências contadas, ou seja, as mulheres 
aprendem novas formas de se comportar ao ouvir os relatos das outras participantes que 
vivenciam dilemas muito parecidos considerando a questão da infertilidade e, sendo assim, 
aprendem por modelação repertórios comportamentais que muitas vezes não surgiriam tão 
facilmente como questão em uma terapia individual. 

Palavras-chave: Infertilidade, Empatia, Modelação 

Apoio Financeiro: Bolsa de Iniciação Extensionista (PROINEX/UEL). 

Tipo de Trabalho: Relato de Experiência em Estudo de Caso 

Temática do Trabalho: Psicologia da Saúde 

 

 

TRANSTORNO DE IMAGEM CORPORAL NA ANÁLISE DO COMPORTAMENTO: UMA REVISÃO 
DA LITERATURA Mariana Precinotto Maschetti (Departamento de Psicologia, Faculdade de 
Apucarana - FAP, Apucarana-PR, Brasil) Jaqueline Luzia Favorito (Departamento de Psicologia, 
Faculdade de Apucarana - FAP, Apucarana-PR, Brasil) Laís Karine Lopes Mori (Departamento 
de Psicologia, Faculdade de Apucarana - FAP, Apucarana-PR, Brasil) – 
marianapmaschetti@gmail.com 

Observa-se a preocupação apresentada pelas pessoas no que se refere aos padrões de beleza 
que são estabelecidos socialmente. Estes padrões sofrem grande influência da mídia, 
induzindo diretamente no comportamento dos indivíduos. A imagem corporal refere-se à 
percepção, aos pensamentos e sentimentos relacionados a si mesmo, por isso, o Transtorno 
de Imagem Corporal é caracterizado pela distorção e insatisfação da imagem de seu próprio 
corpo. O sujeito passa a não visualizar seu corpo como realmente é, encontrando defeitos em 
suas características físicas. Para coletar tais informações, realizou-se uma pesquisa 
bibliográfica que apresenta informações a respeito dos comportamentos de risco dos 
indivíduos e as possíveis variáveis que envolvem este tipo de transtorno. Para desenvolver a 
pesquisa foram consultados 10 publicações de Análise do Comportamento e nove 
relacionadas a transtornos de imagem corporal. Constatou-se que este é um transtorno pouco 
conhecido e estudado por ser considerado como algo banal, podendo ainda ser confundido 
com o Transtorno Alimentar. Objetivou-se compreender como a Análise do Comportamento 
concebe o referido transtorno. Identificou-se, portanto, que comportamentos “patológicos” 
e “saudáveis” seguem os mesmos princípios de aprendizagem dos demais comportamentos, 
por isso, considera-se que essas características são oriundas de fatores ambientais, são 
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aprendidos e reforçados ao longo da vida do sujeito, estando relacionadas à aprendizagem 
operante, reforço social e esquiva. Entende-se que, provavelmente, os comportamentos 
foram reforçados em certo momento da vida do sujeito, aumentando assim a probabilidade 
destes voltarem a ocorrer. Por exemplo, ao longo da vida o sujeito aprende que o correto seria 
apresentar determinada característica corporal, e isso de certa forma é reforçador. Quando 
uma pessoa apresenta a característica corporal ser magro ou forte, por exemplo, e em 
determinado momento acaba sendo reforçado (recebe um elogio), isso pode aumentar a 
probabilidade de o sujeito buscar manter seu corpo desta forma, mas quando ocorre a falta 
do reforçador, o indivíduo acaba por elevar os níveis de emissão do comportamento (ficar sem 
comer, maior rotina de exercícios), sendo esse denominado de resistência à extinção, até que 
em dado momento o reforço volta a ser apresentado. Conclui-se que esses comportamentos 
podem ser mantidos por reforçamento intermitente e que os padrões de beleza impostos pela 
mídia e por toda a sociedade podem influenciar de maneira direta no comportamento das 
pessoas, fazendo com que esta busca pelo “corpo perfeito” torne-se obsessiva, levando ao 
desenvolvimento de alguma patologia. Além disso, ressalta-se que se este problema não for 
bem cuidado e tratada pode trazer problemas gravíssimos para o indivíduo. 

Palavras-chave: Transtorno de Imagem Corporal, Análise do Comportamento, Padrão de 
beleza 

Tipo de Trabalho: Pesquisa Bibliográfica 

Temática do Trabalho: Psicologia da Saúde  

 

 

DESENVOLVENDO ACEITAÇÃO DE EVENTOS PRIVADOS NO ATENDIMENTO À CRIANÇA EM 
SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE: UM RELATO DE CASO Priscilla Gadda Ribeiro 
(Departamento de Psicologia Geral e Análise do Comportamento/Núcleo de Estudos e Defesa 
dos Direitos da Infância e da Juventude/Universidade sem Fronteiras, Universidade Estadual 
de Londrina, Londrina - PR, Brasil) Paola Catalano Nardo (Departamento de Psicologia Geral e 
Analise do Comportamento/Núcleo de Estudos e Defesa dos Direitos da Infância e da 
Juventude, Universidade Estadual de Londrina, Londrina - PR, Brasil) Rafaela Grumadas 
Machado (Departamento de Psicologia Geral e Análise do Comportamento/Núcleo de Estudos 
e Defesa dos Direitos da Infância e da Juventude/Universidade sem Fronteiras, Universidade 
Estadual de Londrina, Londrina - PR, Brasil) Luisa Medina Fermino Carlos (Departamento de 
Psicologia Geral e Análise do Comportamento/Núcleo Maria da Penha/Universidade sem 
fronteiras, Universidade Estadual de Londrina, Londrina - PR, Brasil) Lucilla Maria Moreira 
Camargo Simões (Departamento de Psicologia Geral e Análise do Comportamento, 
Universidade Estadual de Londrina, Londrina - PR, Brasil) Edmarcia Manfredin Vila 
(Departamento de Psicologia Geral e Análise do Comportamento, Universidade Estadual de 
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Londrina, Londrina - PR, Brasil) Claudete Carvalho Canezin (Departamento de Direito Privado, 
Universidade Estadual de Londrina, Londrina - PR, Brasil) – prigribeiro@gmail.com 

Crianças em situação de vulnerabilidade encontram-se em ambientes nos quais diferentes 
fatores de risco afetam os seus comportamentos e o modo como se relacionam com os 
eventos privados, favorecendo a esquiva desses comportamentos por causarem sofrimento 
psicológico, dificultando o bem-estar emocional e a qualidade de vida. A aceitação de eventos 
privados é vista como uma estratégia de intervenção para proporcionar a flexibilidade de 
comportamentos em aceitar os eventos encobertos e enfraquecer a esquiva experiencial, 
podendo desenvolver posicionamento ativo frente às situações para a construção de uma vida 
saudável. O Núcleo de Estudos e Defesa dos Direitos da Infância e Juventude (NEDDIJ), projeto 
de extensão universitária, possibilita o acesso à assistência psicológica e jurídica, como parte 
da rede de apoio às crianças e adolescentes em situação de violência psíquica, física, moral e 
sexual na cidade de Londrina/PR. O presente trabalho aborda o relato de um caso atendido 
pela equipe de Psicologia do Núcleo, com o objetivo de proporcionar a compreensão e a 
vivência dos eventos privados de uma criança em situação de risco, aprofundar conhecimento 
teórico sobre o tema e apresentar os resultados obtidos pelas intervenções realizadas. O caso 
em questão chamado ficticiamente de Enzo, 13 anos, cuja queixa apresentada pela sua 
guardiã legal (avó), era a preocupação com os comportamentos que o neto poderia 
apresentar na adolescência após o pedido do teste de reconhecimento de paternidade por 
seu genitor. As demandas que surgiram ao longo dos 12 atendimentos realizados foram 
relacionadas ao baixo autoconhecimento, esquiva de eventos privados e banalização dos 
eventos vividos. Após análise funcional, identificou-se que durante a infância, Enzo presenciou 
situações de negligência e vulnerabilidade. Sua mãe era usuária de drogas ilícitas e faleceu em 
decorrência do vírus da HIV. O genitor visitava Enzo nos finais de semana, o levava para 
passear e tinham bom vínculo. Aos 8 anos, o pai começou a questionar sua filiação, deixou de 
visitá-lo e pagar a pensão alimentícia. O atendimento psicológico foi planejado de modo a 
viabilizar o autoconhecimento, assim como a aceitação de eventos privados frente aos 
eventos aversivos e o compromisso de mudança comportamental, naquelas situações 
passíveis de mudança. Ao final, ele foi capaz de identificar e reconhecer seus sentimentos, 
principalmente os relacionados à morte de sua mãe e pedido de reconhecimento de 
paternidade de seu pai, como tristeza e raiva. Também, ocorreram mudanças no repertório 
interpessoal, o que favoreceu a interação com amigos e familiares. 

Palavras-chave: Aceitação de eventos privados, Vulnerabilidade social, Esquiva experiencial 

Apoio Financeiro: Priscilla Gadda Ribeiro recebe bolsa da Secretaria da Ciência, Tecnologia e 
Ensino Superior (Seti). 

Tipo de Trabalho: Relato de Experiência em Estudo de Caso 

Temática do Trabalho: Psicologia Jurídica / Forense 
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AS RELAÇÕES FLUIDAS NA SOCIEDADE MODERNA E A CONSTITUIÇÃO DO SUJEITO 
PERVERSO. Andressa Belasques Bonoto (Departamento de Psicologia (graduanda), Faculdades 
Integradas de Ourinhos - FIO, Ourinhos - SP, Brasil) Bárbara Dias Nagano (Departamento de 
Psicologia (graduanda), Faculdades Integradas de Ourinhos - FIO, Ourinhos - SP, Brasil) Marcos 
Marini Casadore (Prof. Dr. nas Faculdades Integradas de Ourinhos - FIO, Faculdades Integradas 
de Ourinhos - FIO, Ourinhos - SP, Brasil) Gabriel Tada Bertelli (Prof. Esp. nas Faculdades 
Integradas de Ourinhos - FIO, Faculdades Integradas de Ourinhos - FIO, Ourinhos - SP, Brasil) 
– andressabelasques@gmail.com 

A globalização permitiu às sociedades contemporâneas transformações rápidas, flexíveis e 
ilimitadas, gerando constantes mutações referentes a valores, princípios e à subjetivação dos 
indivíduos. Zygmunt Bauman descreve as relações como fluidas, classificando a modernidade 
como a “Sociedade Líquida” e destacando a inépcia de se manter as formas relacionais em 
quaisquer níveis. Tal fluidez tem impactado de forma significativa a psicologia, emergindo 
assim a necessidade de revisões e reavaliações teóricas das diversas escolas que compõem tal 
ciência – em particular, a vertente psicanalítica, que enfatiza que a subjetividade é construída 
justamente nas relações com o outro e no estabelecimento do laço social. Essa teoria tem 
apresentado três estruturas básicas de formação de sujeito, a saber, a neurose, a psicose e a 
perversão, cada uma delas possuindo seu próprio conjunto ordenado de elementos, regras e 
dinamicidade de funções. O presente trabalho buscou compreender a relação entre a fluidez 
da sociedade moderna, como descrita por Bauman, e a constituição do sujeito perverso, 
dentro de um referencial psicanalítico. Para a realização dessa pesquisa, de caráter teórico-
reflexiva, foram selecionados textos do propositor da ideia da sociedade líquida e textos 
psicanalíticos sobre a perversão, para se alcançar uma resposta (parcial) para o objetivo 
proposto. Diante de tais pressupostos, pode se dizer que algumas características gerais do 
indivíduo perverso, como a falta de compromisso com o outro, as ausências de empatia e 
culpa, são muitas vezes misturadas de tal forma que se tornam qualidades mediante a fluidez 
das relações. Nesse ponto, se enfatiza que a configuração da sociedade moderna, ou seja, sua 
liquidez, tem propiciado a falta de sentimentos mais recíprocos e profundos, não mais 
priorizados nessa cultura, o que possibilita e incentiva a vivência de comportamentos 
perversos. Esse sujeito, ao se portar tal como postulado pela configuração social, muitas vezes 
alcança lugares e posições de destaque. É possível perceber e afirmar, por sua estrutura e 
ideias de onipotência, que, mesmo não sendo esta uma sentença definitiva, estas funcionam 
como um norte para direcionamento do comportamento discutido neste estudo. Tal como 
apresentado, esse contexto coloca à psicanálise a necessidade de se pensar questões teóricas 
e práticas à luz das configurações atuais. 

Palavras-chave: Estrutura Perversa, Psicanálise, Sociedade Líquida 

Tipo de Trabalho: Reflexão Teórico-Filosófica 

Temática do Trabalho: Epistemologia da Psicologia 


