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RESUMOS

Sessões Coordenadas

SC 01 “Controle aversivo e equivalência de estímulos: como a transferência de eliciação
aversiva em classes de equivalência pode explicar transtornos de ansiedade”

O presente trabalho tem como objetivo discutir,  de forma sucinta, a importância de estudos
sobre a  transferência  de propriedades  aversivas  condicionadas  entre  estímulos  de diferentes
classes de equivalência. Na primeira apresentação, será exposto o conceito de controle aversivo
e suas implicações no cotidiano. Para isso, será feita uma breve revisão teórica e conceitual do
que chamamos  de controle aversivo,  como a definição e diferenciação de punição negativa,
punição  positiva  e  reforço  negativo.  Também  será  discutida  a  relevância  dos  estímulos
aversivos na seleção e manutenção de diversos comportamentos. Na segunda apresentação, será
realizada uma breve introdução ao paradigma da Equivalência de Estímulos.  Os estudos em
Equivalência têm trazido avanços para a Análise Experimental  do Comportamento quanto a
uma metodologia mais precisa em simular e testar experimentalmente funções e propriedades
emergentes,  progressos  na  descrição  dos  conceitos  e  maior  compreensão  na  relevância  de
estudos. Será realizada, ainda, uma análise do conceito de classes funcionais e o fenômeno da
transferência de função e da formação de classes de equivalência. Adiante, serão relacionadas
pesquisas  experimentais  sobre  funções  emergentes  segundo  o  paradigma  de  equivalência.
Também  serão  apresentadas  algumas  das  pesquisas  específicas  sobre  transferência  de
propriedades  eliciadoras  (i.e.,  respondentes)  pelas  classes  de  equivalência.  Na  terceira
apresentação, serão apresentadas algumas implicações práticas do fenômeno de transferência de
função aversiva. Os fenômenos de emparelhamento de estímulos e generalização respondente
explicam parte de como determinadas situações no nosso cotidiano adquirem função aversiva,
mas deixam uma verdadeira lacuna em casos mais complexos. Nesses casos, o fenômeno de
transferência de propriedades funcionais entre membros de diferentes classes de equivalência
auxilia no entendimento. Em seguida serão apresentados alguns dos transtornos de ansiedade
sob  a  ótica  de  fenômenos  de  aprendizagem comportamentais,  como  o  da  Equivalência  de
Estímulos.  Por  fim,  serão  apresentadas  algumas  implicações  práticas  do  fenômeno  de
transferência de função aversiva, bem como algumas considerações sobre tais implicações do
controle aversivo para a Análise Comportamental Clínica e em nosso dia a dia, ressaltando a
importância de entender suas consequências sobre nossos comportamentos.

Controle Aversivo e suas implicações clínicas
Tiago Porto França* e André Lepesqueur Cardoso – UnB

O controle aversivo é um tema de fundamental importância para a Análise do Comportamento
por suas implicações diretas no nosso dia a dia.  Entender melhor  como situações aversivas
operam em nossas relações com o ambiente nos dá a possibilidade de desenvolver ferramentas
mais eficazes na diminuição do impacto de situações aversivas na sociedade. A compreensão
dos  fenômenos  complexos  envolvidos  em  algumas  psicopatologias  têm  avançado  pelas
pesquisas dos princípios básicos, auxiliando os psicólogo clínico em sua atuação. Isso não só na
área clínica, auxiliando os seus clientes a lidar de formas mais adaptativas aos seus problemas
(especialmente em casos onde respondentes desempenham papel vital como, por exemplo, em
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transtornos  de  ansiedade),  mas  também  fornecendo  informações  estratégicas  para  o
desenvolvimento  de  políticas  sociais  que  privilegiem  o  aprendizado  por  reforçamento
diferencial e não apenas com métodos punitivos. O presente trabalho tem como objetivo discutir
realizar uma revisão teórica sobre controle aversivo e suas consequências e implicações para
situações cotidianas e também em relação ao desenvolvimento de transtornos clínicos. Primeiro,
será feita uma breve revisão teórica e conceitual do que chamamos de controle aversivo, como a
definição e diferenciação de punição negativa, punição positiva e reforço negativo. Também
será  discutida  a  relevância  dos  estímulos  aversivos  na  seleção  e  manutenção  de  diversos
comportamentos. Em seguida serão apresentadas as principais consequências e efeitos colaterais
referentes  ao  uso  de  estimulação  aversiva,  como  o  desamparo  aprendido,  ressurgência  e  a
agressão  respondente.  Para  tal,  serão  apresentados  alguns  estudos  básicos  em  Análise  do
Comportamento  que  amparam  os  argumentos  apresentados  sobre  controle  aversivo  e  suas
consequências. Serão apresentadas, ainda, alternativas ao uso de controle aversivo e também
será realizada uma discussão sobre a impossibilidade de se eliminar totalmente a estimulação
aversiva do nosso ambiente. Por fim, será discutida a implicação do uso do controle aversivo no
desenvolvimento de transtornos comportamentais  clínicos como os  transtornos de ansiedade
(fobias, transtorno de pânico, transtorno de ansiedade generalizada) e depressão.

Palavras-chave:  análise  do  comportamento;  controle  aversivo;  transtornos  de  ansiedade;
coerção; depressão.

Equivalência de Estímulos e o fenômeno da Transferência de Função
André Lepesqueur Cardoso* e Tiago Porto França – UnB

A  partir  do  modelo  de  equivalência  de  estímulos,  busca-se  compreender  não  apenas  a
manifestação de funções sem treino direto, mas também o fenômeno das relações emergentes
entre  estímulos  de uma mesma  classe.  O modelo  da equivalência  de estímulos  tem trazido
avanços  para  a  Análise  Experimental  do  Comportamento  quanto  a  uma  metodologia  mais
precisa em simular e testar experimentalmente funções e propriedades emergentes, progressos
na  descrição  dos  conceitos  e  maior  compreensão  na  relevância  de  estudos.  Treinos  com
discriminação  simples  ou  condicionais  podem  levar  à  formação  de  classes  funcionais  de
estímulos. Assim, classes funcionais podem ser estabelecidas quando há uma similaridade entre
os estímulos antecedentes (e.g., similaridade física), entre as respostas (e.g., relações mediadas
por resposta comum), ou entre as consequências (e.g., reforçamento de responder relacional a
estímulos arbitrários – classe de equivalência). O fenômeno da transferência ou transformação
de função refere-se às aquisições indiretas ou modificações de certa função comportamental de
um estímulo em uma classe de equivalência, após a nova função ou propriedade ser diretamente
treinada a um único estímulo de uma classe funcional (Valverde & cols., 2009). Os estudos
sobre transferência de função, especificamente nas classes de equivalência, se fazem de grande
importância,  pois  estas  classes  se  diferenciam das  demais  formas  de classes  funcionais  por
estabilidade e durabilidade.  A literatura aponta que,  após as transferências de função serem
demonstradas e estabilizadas, apenas as classes de estímulos equivalentes conseguem manter-se
sem necessária manutenção durante um intervalo de um a dois meses, talvez mais (Wirth &
Chase, 2002). Em geral, nos estudos sobre transferência de função em classes de equivalência,
inicialmente são treinadas e testadas classes de equivalência pelo procedimento de MTS. Em
seguida,  treina-se  (ou  condiciona-se)  um  membro  desta  classe  em  uma  função  (e.g.,
discriminativa, consequente e/ou eliciadora). Por fim, testa-se se houve ou não a emergência
(i.e., transferência), medindo-se a mesma propriedade (i.e., função) dos outros membros desta
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classe, não treinados diretamente. O presente estudo tem como objetivo fazer uma revisão dos
achados  das  pesquisas  experimentais  sobre  funções  emergentes  segundo  o  paradigma  de
equivalência.

Palavras-chave: análise do comportamento; equivalência de estímulos; transferência de função;
classes funcionais; matching to sample.

Uma visão comportamental dos transtornos de ansiedade: transferência de eliciação aversiva
entre classes de equivalência
Ana Karina C. R. de-Farias, Tiago Porto França* e André Lepesqueur Cardoso – UnB,

O presente trabalho tem como objetivo discutir,  de forma sucinta, a importância de estudos
sobre a  transferência  de propriedades  aversivas  condicionadas  entre  estímulos  de diferentes
classes  de  equivalência.  Os  fenômenos  de  emparelhamento  de  estímulos  e  generalização
respondente  explicam  parte  de  como  determinadas  situações  no  nosso  cotidiano  adquirem
função aversiva, mas deixam uma verdadeira lacuna em casos mais complexos. Nesses casos, o
fenômeno de transferência de propriedades funcionais entre membros de diferentes classes de
equivalência auxilia no entendimento. Isso não só na área clínica, auxiliando nossos clientes a
lidar  de  formas  mais  adaptativas  aos  seus  problemas  (principalmente  em  casos  onde
respondentes desempenham papel vital como, por exemplo, em transtornos de ansiedade), mas
também fornecendo informações estratégicas para o desenvolvimento de políticas sociais que
privilegiem o aprendizado por reforçamento diferencial e não apenas com métodos punitivos.
Quando falamos em transtornos de ansiedade, do ponto de vista da Análise Comportamental
Clínica, é importante, mas não suficiente, entender e/ou classificar as respostas fisiológica – que
fazem referência principalmente  ao nível  filogenético.  Fugioka e de-Farias (2010) ressaltam
que,  devido  a  complexidade dos transtornos de ansiedade,  precisamos  buscar,  por  meio  de
análises molares, um entendimento global, e não apenas filogenético, mas também ontogenético
e cultural, bem como o histórico de aprendizagem do indivíduo frente a esse tipo de situações.
No  presente  trabalho  serão  apresentadas  algumas  das  pesquisas  sobre  transferência  de
propriedades eliciadoras aversivas entre estímulos  de diferentes classes de equivalência. Em
seguida serão apresentados alguns dos transtornos de ansiedade sob a ótica de fenômenos de
aprendizagem  comportamentais,  como  o  da  Equivalência  de  Estímulos.  Por  fim,  serão
apresentadas algumas implicações práticas do fenômeno de transferência de função aversiva,
bem como algumas considerações sobre tais implicações do controle aversivo para a Análise
Comportamental  Clínica  e  em nosso  dia  a  dia,  ressaltando a  importância  de  entender  suas
consequências sobre nossos comportamentos. Dessa forma, embora não seja possível eliminar a
estimulação aversiva do ambiente  em que estamos  inseridos,  podemos  buscar,  por meio  de
estudos em Análise do Comportamento, formas de diminuir seu impacto sobre nossa sociedade.

Palavras-chave: análise do comportamento; classes de equivalência; transferência de função;
controle aversivo; ansiedade.

SC  02  “Análogos  experimentais  de  fenômenos  culturais:  macrocontingências,
metacontingências e autocontrole ético”

A Análise  Comportamental  da  cultura  tem uma  agenda  experimental  de  pesquisa  bastante
recente em relação a outras linhas e temas discutidos por analistas do comportamento e, deste
modo,  apresenta  um  conjunto  amplo  de  questões  empíricas  em  aberto.  Investigações  que
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preconizem aspectos metodológicos, refinamento conceitual e validação empírica de conceitos,
além da  avaliação  de  fenômenos  que  encontram-se  no  continuum entre  o  nível  de  seleção
operante e cultural são alguns dos tópicos que merecem atenção de analistas do comportamento
com interesse nos processos  culturais.  Esta  proposta  visa  discutir  de  maneira  integrada três
estudos  recentes  que  avaliaram  respectivamente:  1)  o  papel  de  diferentes  consequências
culturais  sobre  a  seleção,  manutenção  e  transmissão  de  práticas  culturais;  2)  os  efeitos  de
metacontingências sobre essas práticas; e 3) o efeito do acesso ao comportamento dos outros
membros  do grupo e  da  interação  verbal  vocal  em um contexto  de  macrocontingências  de
autocontrole ético. Nestes três estudos foi utilizado um procedimento em que cada participante
realizava um série de escolhas de linhas em uma matriz. Do resultado desta escolha de linhas,
que era  informado pelo experimentador  (nos  dois primeiros  estudos)  e por um software de
pesquisa no (terceiro), podia-se obter dois tipos de escolha, uma chamada impulsiva, onde o
participante produzia ganhos para si acumulados em um banco individual sem ganhos ara o
grupo, enquanto o outro tipo de jogada – chamada autocontrolada – gerava ganhos menores para
o indivíduo mas gerava consequências culturais que poderiam ser creditadas como dinheiro em
um banco coletivo (em parte das condições experimentais do primeiro estudo) ou como itens
escolares nas demais  condições dos três estudos.  Conclui-se que consequências culturais de
natureza diferente parecem estabelecer diferentes formas de controle (rapidez e magnitude de
aquisição); relações entre CCE’s+PA’s específicas  parecem ser bastante sensíveis à mudança
das  metacontingências;  e  diferentes  processos  de  aprendizagem  social   podem  estabelecer
arranjos diferenciados de macrocomportamentos.

Efeitos da Interação Verbal  Vocal  e do Acesso sobre Macrocontingências em contexto de
Autocontrole Ético
Luiz Henrique Santana*, Emmanuel Zagury Tourinho e Felipe Lustosa Leite – UFPA

A pesquisa sobre práticas culturais dentro da Análise do Comportamento tem buscado edificar
um sistema explicativo adequado para o estudo de fenômenos sociais em ambiente controlado.
O estudo de práticas culturais na análise do comportamento tem buscado procedimentos de
investigação  empírica  de  fenômenos  sociais  em  ambiente  controlado.  Nesse  contexto,  a
pesquisa do autocontrole ético tem empregado análogos experimentais de práticas culturais de
modo  que  tem sido  possível  acessar  dois  níveis  de  seleção:  operante  e  cultural.  A análise
funcional  requerida  para  a  explicação  do  autocontrole  ético  requer  a  consideração  de
consequências individuais e culturais concorrentes e seus efeitos em contextos sociais diversos.
No  presente  trabalho,  buscou-se  avaliar  o  efeito  de  produtos  cumulativos  de  um
macrocomportamento  na  seleção,  manutenção  e  transmissão  de  práticas  culturais,  em  um
arranjo em que o produto cumulativo tem natureza diferente daquela das consequências que
mantém o comportamento de cada membro do grupo. Os efeitos do produto cumulativo foram
avaliados em quatro condições que variavam quanto ao acesso (ou não) dos membros do grupo
aos comportamentos uns dos outros, e a possibilidade (ou não) de interação verbal entre os
membros do grupo. Os resultados indicam que a emergência do controle por macrocontingência
foi instável, possivelmente pela exposição precoce a uma condição sem interação verbal vocal
que pode ter produzido uma insensibilidade relativa à aprendizagem social verbal. Destaca-se a
importância de comportamento verbal à manutenção e transmissão de práticas culturais, neste
caso, macrocontingências de autocontrole ético. Não está evidente o papel cumprido por CCE’s
como antecedentes ao estabelecimento dessas práticas de macrocontingências. Duas medidas de
avaliação  da  complexidade  de  macrocontingências  são  propostas:  o  teste  do  momento
comportamental por linhagem e a isomorfia do macrocomportamento. Os resultados coadunam
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a referência da literatura a respeito do papel preponderante da interação verbal na manutenção
de práticas culturais autocontroladas eticamente e a necessidade de avaliar a o papel antecedente
de CCE’s ao controle por macrocontingências.

Palavras-chave:  análise  comportamental  da  cultura;  macrocontingência;  interação  verbal;
comportamento de grupo.

Efeitos  da  diferença da natureza  do  efeito  cumulativo  sobre a seleção e  manutenção de
práticas culturais
Jade  Martins*,  Pedro  F.  Soares,  Érika  Larissa  de  Oliveira  Jiménez,  Emmanuel  Zagury
Tourinho e Felipe Lustosa Leite – UFPA

O terceiro  nível  de  seleção  por  consequências  diz  respeito  à  seleção  de  práticas  culturais,
perpetuadas através de gerações e mantidas por meio da ação dos efeitos ambientais  produzidos
através  da  ação  coordenada  de  grupos  de  indivíduos.  O  avanço  conceitual  da  Análise
Comportamental  da  Cultura  tem levado ao desenvolvimento  de  unidades  de  análise  para  o
estudo de fenômenos culturais. Dentre estes, o conceito de macrocontingências nas quais a soma
de  consequências  produzidas  por  meio  do  comportamento  individual  (sem necessariamente
implicar  em entrelaçamentos)  leva  a  um  produto  acumulado  que  não  tem  efeito  sobre  as
contingências  individuais  e  é  proporcional  à  quantidade  de  indivíduos  que  produzem  a
consequência individual em questão. O presente estudo tomou como objetivo aferir os efeitos da
diferença da natureza do efeito cumulativo (banco coletivo e item escolar) sobre emergência e
manutenção de respostas autocontroladas ou impulsivas, em um contexto de concorrência entre
consequências  individuais  e  consequências  coletivas.  Foram  conduzidas  duas  sessões
experimentais com três participantes em cada. Os participantes foram expostos a uma tarefa de
escolhas  de  linhas  em  uma  matriz  10x10,  na  qual  linhas  pares  implicavam  em  escolhas
denominadas  de  autocontroladas  e  linhas  ímpares  a  escolhas  impulsivas.  Foram  utilizados
delineamentos A-B-A-B (Grupo 1) e B-A-B-A (Grupo 2). Na Condição A, a produção de itens
escolares para posterior doação foi utilizada como consequência coletiva. Na Condição B, um
valor em dinheiro de maior magnitude em relação à consequência individual,  a ser dividido
entre os participantes, foi utilizado como consequência coletiva. Os resultados apresentaram a
predominância  de  respostas  autocontroladas  em  todas  as  condições  e  grupos.  O  Grupo  1
apresentou aumento progressivo na taxa de respostas autocontroladas, enquanto que o Grupo 2
apresentou um responder estável desde o início da sessão. As mudanças de condição durante as
sessões não foram seguidas de mudanças  substanciais no padrão de respostas,  corroborando
com a literatura sobre macrocontingências,  que atesta que o produto cumulativo não exerce
efeito seletivo sobre o comportamento individual, o que justifica a ausência de alteração dos
padrões.

Palavras-chave: macrocontingências; análise comportamental da cultura; autocontrole ético.
Efeitos  de  metacontingências  sobre  a  seleção,  manutenção  e  transmissão  de  práticas
culturais
Pedro Felipe dos Reis Soares*, Pedro Augusto dos Anjos Cabral, Emmanuel Zagury Tourinho
– UFPA

O estudo de fenômenos culturais por uma ótica analítico-comportamental exigiu a formulação
de unidades de análise que permitissem o exame das interrelações entre os comportamentos
individuais  dos  membros  de  um grupo.  A noção de  metacontingência  dá conta  de abordar
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conceitual e experimentalmente significativa parcela dos fenômenos culturais. Frequentemente
descreve-se  metacontingência  como  uma  relação  funcional  entre  (a)  contingências
comportamentais entrelaçadas, (b) seu produto agregado e (c) a consequência cultural, que tem
efeito  selecionador  sobre  o entrelaçamento  e  seu produto  agregado.  Este  estudo teve como
objetivo avaliar se conseqüências culturais separadas e distintas em natureza de conseqüências
comportamentais individuais eram eficientes na seleção, manutenção e transmissão de práticas
culturais. Participaram do estudo 24 universitários, os quais compuseram 22 gerações de uma
linhagem cultural de um grupo com três membros. Todos os participantes foram expostos a uma
matriz 10x10, com linhas (numeradas de 1 a 10) de cinco cores distintas. Somente a seleção de
linhas  pares  produzia  conseqüências  individuais  –  uma  ficha  correspondente  a  R$0,05.  A
conseqüência cultural  consistiu em itens escolares a serem doados a uma escola pública.  O
estudo foi composto de cinco fases: Meta 1 - I (em que a produção de conseqüência cultural era
contingente à seleção de linhas de cores diferentes, incluindo azul e amarela), Meta 2 - I (em
que a produção de conseqüência cultural era contingente à seleção de linhas de cores diferentes,
excluindo azul e amarela), Meta 1 – II, Meta 2 – II e Suspensão de Consequência Cultural. Os
resultados  indicaram que  o  arranjo  experimental  foi  eficiente  para  selecionar  contingências
comportamentais entrelaçadas e seus produtos agregados na condição Meta 1 – II. Na condição
Meta 2 – II, a produção de conseqüência cultural atingiu 60% do critério de estabilidade. Nas
demais  condições  envolvendo metacontingências,  verificou-se  pouca  influência  das  mesmas
sobre  a  coordenação  do  responder  individual.  Na  condição  Suspensão  de  Consequência
Cultural, não se observou freqüência significativa de entrelaçamento correspondente a nenhuma
das  duas  metacontingências.  O  delineamento  experimental  utilizado  pelo  presente  estudo
mostrou que foi possível reproduzir aspectos da cultura em contexto de laboratório.

Palavras-chave: metacontingência; seleção cultural; transmissão cultural.

SC  03  “Contribuições  atuais  sobre  formação  de  classes  de  estímulos  equivalentes  e
sequenciais”

A análise  do  comportamento  tem trazido importantes  contribuições  para  a  compreensão  do
comportamento  simbólico,  principalmente  sobre  o  comportamento  matemático,  de  leitura  e
escrita. A investigação científica deste tipo de comportamento tem sido em grande parte gerada
por estudos sobre equivalência de estímulos. Ressalta-se a importância de pesquisas com base
neste paradigma para a compreensão do comportamento simbólico devido a suas possibilidades
de aplicação como, por exemplo, na educação. O objetivo desta sessão coordenada é discutir a
produção científica de três pesquisas sobre a construção de sentenças, leitura recombinativa e a
produção  de  sequencias  por  crianças  com e  sem deficiência.  O  primeiro  trabalho  tem por
objetivo revisar e analisar a produção científica sobre sentenças na Análise do Comportamento,
referente ao período de 1958 a 2011. O segundo teve por objetivo investigar o efeito de um
treino de discriminação auditiva-visual de unidades menores - as sílabas sobre as respostas nos
testes de leitura recombinativa de crianças com Paralisia Cerebral. O terceiro tem como objetivo
verificar o efeito de reforçadores específicos na produção de sequências e investigar se estes
estímulos apresentam uma função mantenedora satisfatória para serem enquadrados em uma
classe  reforçadora.  Os  resultados  indicam que:  No  primeiro  estudo,  a  maioria  dos  artigos
pesquisados os participantes eram crianças com desenvolvimento típico da educação infantil ou
no ensino especial. No segundo estudo, houve a formação de classes de equivalência por todos
os participantes para as palavras utilizadas no ensino e no terceiro estudo, a maioria das crianças
demonstrou  aquisição  de  função  discriminativa  condicional  pelos  estímulos  reforçadores
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sonoros. Os três estudos demonstraram-se relevantes para a compreensão do comportamento
simbólico envolvendo a formação de classes  de equivalência tanto com base no paradigma
tradicional quanto no de relações ordinais.

Efeito de reforçadores condicionados específicos em humanos
Carla Mendes Motta*, Grauben Assis e Paulo Sérgio Prado – UFPA

A  literatura  apresenta  uma  lacuna  no  que  tange  à  investigação  do  efeito  de  reforçamento
diferencial e seus efeitos sobre a aquisição de um responder ordinal e a formação de relações
ordinais.  Este  estudo tem como objetivo  verificar  o  efeito  de  reforçadores  específicos  (i.e:
reforços sonoros) na produção de sequências e investigar se estes estímulos apresentam uma
função  mantenedora  satisfatória  para  serem  enquadrados  em  uma  classe  reforçadora.
Participaram do estudo 6 estudantes universitários e 6 pré-escolares, de ambos os sexos, que
deveriam escolher duas, dentre quatro melodias diferentes apresentadas (Baião, Samba, Jazz e
Country),  para  serem  utilizadas  como  reforçadores  sonoros  específicos.  Utilizou-se  um
notebook  equipado  com  o  software  PROLER  para  realizar  o  ensino  por  sobreposição  de
estímulos, sob uma contingência de reforçamento com quatro termos, de 3 conjuntos formados
por figuras não-representacionais. Ensinou-se aos participantes a sequenciar estes estímulos em
ordem direta na presença da cor verde (resposta que garantia o acesso à melodia 1) e na ordem
inversa na presença da cor vemelha (resposta que garantia o acesso à melodia 2), através de
reforçamento  diferencial  e  time-out.  Realizou-se  testes  de  transitividade,  conectividade  e
substituibilidade para verificar a emergência de relações ordinais e testes de equivalência, nos
quais as melodias 1 e 2, antes utilizadas como reforços para a resposta de sequenciar na ordem
direta ou inversa,  apareceram como estímulos  discriminativos,  de modo a verificar  se  estes
reforçadores  específicos  adquiriram função de reforçadores  condicionados.  Verificou-se  que
todos  os  participantes  obtiveram desempenho  superior  a  50%  nos  testes  de  transitividade,
conectividade e substituibilidade evidenciando a emergência de relações ordinais e uma função
reforçadora satisfatória dos reforços específicos utilizados. A exceção de um participante, que
não  obteve  desempenho  no  teste  final  de  equivalência,  o  restante  apresentou  desempenho
superior a 50% em ambos os testes de equivalência o que evidencia indícios da aquisição de
função discriminativa condicional pelos estímulos reforçadores sonoros.

Palavras-chave: reforçadores específicos; relações ordinais; equivalência funcional; estímulos
sonoros; sobreposição de estímulos.

Revisão  e  análise  da  produção  científica  sobre  sentenças  em análise  do  comportamento
(1958-2011)
Ana Carolina Galvão da Fonseca*, Pedro Felipe dos Reis Soares, Sara Ingrid da Cruz Keuffer
e Grauben Assis – UFPA

Estudos de revisão de área são relevantes para identificar falhas na metodologia adotada por
conjunto  de  estudos  em uma  determinada  área  de  conhecimento  ou  ainda,  explorar  novas
variáveis ou revisar conceitos utilizados durante algum tempo pela literatura.  O objetivo do
presente  estudo  foi  revisar  e  analisar  a  produção  científica  sobre  sentenças  na  Análise  do
Comportamento, referente ao período de 1958 a 2011, em periódicos nacionais e estrangeiros, a
fim de identificar a produção nesta área, gerar uma reflexão teórica/conceitual e promover uma
revisão  no  controle  experimental  das  variáveis  relevantes  a  serem exploradas.  Além disso,
efetuar possíveis replicações sistemáticas dos estudos experimentais conduzidos ao longo desse
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período.  Para  isso,  selecionaram-se  periódicos  com  conceito  “A”  segundo  os  critérios  do
QUALIS/CAPES  (Coordenação  de  Aperfeiçoamento  de  Pessoal  de  Nível  Superior),  e  da
ANPEPP (Associação Nacional de Pesquisa e Pós-graduação em Psicologia), além de revistas
dessa área do conhecimento. A localização dos fascículos foi conduzida nas páginas da rede
mundial  de computadores,  através do sistema de busca de Periódicos da CAPES e algumas
páginas na Internet. Para a seleção dos artigos nacionais, levaram-se em consideração aqueles
que apresentavam as seguintes palavras-chave em seu resumo ou título: sentença, sintaxe, frase,
emergência de leitura de frases, relações sintáticas, sobreposição de palavras, escrita. Quanto
aos  periódicos  estrangeiros,  as  palavras-chave  usadas  foram:  sentence,  syntax,  phrase,
emergency reading ofphrases, syntaticrelations, overlapping words, writing. No total, 26 artigos
foram selecionados  sendo 20  estrangeiros  e  6  nacionais.  Desta  forma,  nota-se  que  há  uma
produção  pouco  expressiva  sobre  esta  temática,  sobretudo  quanto  a  produção  nacional.
Entretanto, esses artigos são recentes indicando que há um interesse crescente em investigar-se
mais sobre esse tema. Além disto, analisaram-se algumas variáveis referentes ao método: o tipo
de participante, o nível de escolaridade, as características dos participantes, o tipo de sentença
usada nos estudos, o número de palavras que compõe cada sentença e a quantidade de sentenças
utilizadas durante a fase de treino e de testes. Os resultados mostraram que a maioria dos artigos
apresentaram crianças com desenvolvimento típico. As crianças estavam na educação infantil
ou no ensino especial (atraso no desenvolvimento cognitivo). A maioria das sentenças eram
afirmativas, tinham duas ou mais palavras. Os artigos tinham um número variado de sentenças
durante a fase de treino e de testes. A relevância do estudo se mostrou evidente, pois permitiu
um mapeamento importante das contingências de ensino na produção de sentenças, além de
demonstrar  como as  pesquisas  no âmbito da mesma  estão sendo realizadas,  permitindo aos
pesquisadores um instrumental prático e objetivo que delineie fidedignamente novos estudos
com esse tema.

Palavras-chave: produção de sentenças; literatura operante; artigos.

Efeitos  do  treino  de  discriminação  auditiva-visual  de  sílabas  sobre  testes  de  leitura
recombinativa de crianças com paralisia cerebral
Glenda Miranda da Paixão* e Grauben José Alves de Assis – UFPA

A leitura recombinativa, isto é, a leitura de palavras constituídas por recombinações de letras e
sílabas  das  palavras  de  ensino,  pode  ocorrer  em  função  de  um  conjunto  de  variáveis  de
procedimentos  de  ensino.  Estudos  sugerem  que  a  manipulação  sistemática  das  unidades
menores que a palavra pode ser uma estratégia promissora para o desenvolvimento da leitura,
aliando o paradigma de equivalência de estímulos com atividades de manipulação de fonemas e
grafemas silábicos. Desse modo, foi desenvolvido um estudo para investigar o efeito de um
treino de discriminação auditiva-visual de unidades menores - as sílabas sobre as respostas nos
testes de leitura recombinativa de crianças com Paralisia Cerebral. A pesquisa foi desenvolvida
com três participantes com Paralisia Cerebral com idades de 8, 9 e 12 anos, atendidos no Núcleo
de Desenvolvimento em Tecnologia Assistiva e Acessibilidade - NEDETA, e foi composto de
seis fases: Fase I - Pré-treino, Fase II – Pré-teste, Fase III – Ensino, subdividida em duas etapas
(discriminação auditiva-visual de sílabas; atividades de consciência fonológica), Fase IV - Teste
e ensino das relações arbitrárias, Fase V – Testes das relações de equivalência, e Fase VI –
Test6e de leitura de palavras novas. Os estímulos eram sílabas e palavras ditadas e impressas e
figuras.  Para  o  reforçamento  diferencial  eram utilizados  animações  gráficas  e  time  out  de
aproximadamente  dois  segundos.  Para  a  coleta  de  dados  utilizou-se  um notebook com um
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software  específico,  mouse  e  acionadores  adaptados.  Os  resultados  indicam  que  houve  a
formação de classes de equivalência por todos os participantes para as palavras utilizadas no
ensino. Um participante apresentou leitura com compreensão para cinco palavras novas e os
outros  dois  participantes  leram  com  compreensão  quatro  palavras  novas.  Verifica-se  a
necessidade de desenvolver  pesquisas  desta  natureza com essa  população,  visando alcançar
procedimentos  de  ensino  mais  eficientes,  proporcionando  e  garantindo  a  manutenção  do
comportamento de leitura e verificando a generalização deste comportamento para os ambientes
naturais da criança.

Palavras-chave: discriminação auditiva-visual; leitura recombinativa; paralisia cerebral.

Comunicações Orais

CO 01 “Interações e relações de amizade:  um estudo longitudinal  no contexto de uma
escola inclusiva”
Carla de Cassia Carvalho Casado* e Fernando Augusto Ramos Pontes – UFPA

O presente estudo se propôs a investigar, longitudinalmente, as relações de amizade de alunos
considerados de inclusão em uma escola pública localizada na região metropolitana de Belém
do Pará, durante os anos de 2007 a 2009. Diante da complexidade das relações de amizade,
optou-se  por  um  estudo  de  casos  múltiplos,  envolvendo  quatro  parceiros  focais  e  seus
respectivos amigos, colegas, professores e técnicos. A abordagem de coleta e análise dos dados
foi  estruturada  através  de  múltiplas  estratégias  metodológicas.  Os  dados  indicaram  que  o
ambiente  escolar  dificultou a  acessibilidade social  destes  alunos.  Os  parceiros  focais  foram
rejeitados socialmente e permaneceram sozinhos quando estavam sem os seus amigos. O motivo
das  rejeições  e  preferências  sociais  esteve  relacionado  a  aspectos  como,  aparência  física,
preconceito, dificuldades cognitiva, física e de comunicação,  compartilhamento de objetos e
experiências, entre outros. Dos quatro parceiros investigados apenas dois obtiveram amizades
recíprocas. Analisando estas amizades percebeu-se que a percepção das pessoas que formam o
contexto escolar dificultou, mas não impediu que os parceiros focais construíssem amizades
recíprocas. Nas relações existia uma percepção positiva do amigo e estes demonstravam apoio e
satisfação na relação,  não reconheciam a existência de problemas  entre eles e normalmente
concordavam  uns  com  os  outros.  Os  amigos  demonstravam  afeto  publicamente  e
compartilhavam entre si confidencias e pensamentos, além de identificar suas preferências. Os
amigos se preocupavam em atender as necessidades uns dos outros e existia interesse em manter
a relação. Contudo, os amigos não conheciam a rotina familiar dos seus pares e restringiam os
seus contatos ao contexto escolar.  Os amigos  tentavam controlar  o  comportamento  uns dos
outros e limitavam a construção de novas relações. Algumas amizades duraram os três anos de
pesquisa, outras tiveram o seu término em 2008 quando os amigos foram transferidos de escola
ou mudaram de turma. Com o término da relação, percebeu-se a vivência de luto pela perda do
amigo e a abertura para uma nova relação de amizade. Entende-se que estes e outros dados
podem contribuir para confirmar a existência de amizades em classes inclusivas, explorar as
características destas amizades e propor estratégias que possam concretizar os ideais de uma
escola inclusiva.

Palavras-chave: relações; amizade; inclusão.
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CO 02 “O comportamento no processo de busca da informação por meio das tecnologias
da informação e  comunicação:  um estudo de caso sobre os  discentes  da Faculdade de
Biblioteconomia no Estado do Pará”
Erik André de Nazaré Pires* e Elisângela Silva da Costa – UFPA

Aborda as relações entre o comportamento durante o procedimento de busca informacional e as
Tecnologias de Informação e Comunicação (TIC’s), tratadas numa perspectiva interdisciplinar
no  contexto  da  graduação  em  Biblioteconomia  na  Universidade  Federal  do  Pará  (UFPA).
Objetiva-se  em termos  gerais  investigar  como os  alunos da  graduação em Biblioteconomia
realizam  as  suas  pesquisas  acadêmicas,  averiguando  se  há  êxito  nos  resultados  obtidos,
focalizando, em especial, o acesso a textos acadêmicos, para a leitura e produção textual desses
discentes, que se encontram em processo de formação profissional; e, em termos específicos: a)
traçar o perfil pertinente ao comportamento dos discentes de Biblioteconomia no uso de tais
ferramentas tecnológicas, para a recuperação da informação,  em especial no que se refere à
utilização de periódicos eletrônicos como valorosas fontes de informação científica; b) verificar
o hábito de leitura acadêmica por parte dos discentes; c) coletar uma quantidade considerável de
periódicos científicos na área de Biblioteconomia e Ciência da Informação para fomentar à
leitura  e  auxílio  no  processo  de  recuperação  da  informação;  d)  apontar  os  passos  para  a
realização de uma Avaliação de Fontes de Informação no segmento virtual com proficiência.
Desenvolveram-se os procedimentos metodológicas em duas etapas: na primeira com a pesquisa
bibliográfica, fundamentada em autores como Kuhlthau (1991; 1999; 2004 e 2005), Castells
(1999;  2002),  Wilson  (1997;  1999;  2000  e  2006)  e  abrangendo  contribuições  de  outros
pensadores sobre a temática abordada. Na segunda etapa, realizou-se um estudo exploratório e
descritivo  de  abordagem  quali-quantitativa,  com  aplicação  de  questionário  feito  de  forma
presencial no período de um (1) mês ocorrendo de: 20 de novembro de 2011 a 20 de dezembro
de  2011  distribuído  aos  participantes,  contendo  treze  (13)  perguntas:  fechadas,  abertas  e
híbridas  direcionado  aos  discentes  da  graduação  em  Biblioteconomia  correspondente  aos
seguintes anos: 2008, 2009, 2010 e 2011, o que atualmente consta de trezentos e quatorze (314)
graduandos e obteve-se retorno de cinquenta (50) questionários respondidos, o que resulta em
dezesseis por cento (16%), no qual é uma porcentagem considerável para validação e análise da
pesquisa.  Constatou-se  nos  resultados  obtidos  que  os  discentes  apresentaram  desempenho
satisfatório no processo de busca informacional. Finaliza entendendo que o comportamento de
busca  da  informação  e  as  TIC’s  são  componentes  essenciais  na  formação  do  bibliotecário,
sobretudo num contexto de  produção e  de  reprodução de  informações/textos  em ambientes
digitais, o que aponta para a construção de novos hábitos de pesquisas fundamentadas no uso
dos recursos tecnológicos disponíveis no século XXI.

Palavras-chave: busca da informação; tecnologias da informação e comunicação; estudantes de
biblioteconomia; fontes de informação; leitura.

CO 03 “Os efeitos do tamanho dos intervalos de tempo fixo na aquisição e manutenção
supersticiosa em Rattus norvegicus”
Aline  Maués  Ferreira  de  Figueiredo  Seixas*,  Marcus  Bentes  de  Carvalho  Neto,  Gisele
Fernandez da Silva, Débora de Oliveira e Renata Almeida – UFPA

Skinner, em 1948 e 1957, sugeriu uma nova abordagem da relação de contiguidade temporal
entre  resposta  e  reforçador.  Produziu  experimentalmente  respostas  supersticiosas  em  oito
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pombos privados de alimento, os quais recebiam comida em intervalos de tempo fixo de forma
não contingente. Intervalos menores eram mais eficazes para a seleção supersticiosa. Outros
autores  corroboraram os dados de  Skinner,  ao passo que  observaram uma  série  de  lacunas
explicativas e metodológicas  em seu modelo.  Como objetivo desta  pesquisa  verificou-se os
efeitos da duração do intervalo de tempo fixo (FT 30s, FT 60s, FT 120s e FT 240s) sobre a
aquisição e manutenção de respostas supersticiosas em ratos. Utilizou-se 20 sujeitos machos
Wistar, ingênuos experimentalmente, submetidos a um esquema de privação de água de 48h.
Foi usada uma caixa de condicionamento operante (Modelo 3, da Insight Equipamentos) para a
liberação de água, além de duas câmeras filmadoras. Os sujeitos foram divididos em quatro
condições (n=5) de acordo com a duração do FT e submetidos a uma sessão de linha de base
sem manipulação de variáveise a duas experimentais, nas quais eram expostos a apenas uma das
durações de intervalo. O critério de análise para os padrões serem considerados supersticiosos
foi a ocorrência até 15 segundos antes da liberação, sendo pelo menos uma vez concomitantes
ou contíguos a esta, seguido do aumento de frequência. Em todas as condições observou-se a
emergência de padrões estereotipados, o que não ocorreu nas linhas de base. Verificou-se um
máximo de três categorias por sujeito na condição FT 30s, enquanto na condição FT 60s e FT
120s um máximo de duas e em FT240s apenas uma categoria. Em FT 30s, registrou-se um
maior número de padrões em comparação às outras condições; em FT 60s e FT 120s notou-se a
concentração das respostas em determinados intervalos durante a sessão e em FT 120s e FT
240s, a permanência no bebedouro por mais tempo após a liberação do reforço. Desse modo,
sugere-se pesquisas que investiguem os efeitos da variação do tamanho da sessão, assim como
da manipulação da privação e do tipo de reforçador.

Palavras-chave: comportamento supersticioso; esquemas de tempo; seleção por contiguidade.

CO 04 “Transferência de aprendizagem no uso de ferramentas por macacos-prego (Cebus
cf. apella)”
 Paulo Elias Gotardelo Audebert Delage* e Olavo de Faria Galvão– UFPA

Estudiosos  do  uso  de  ferramentas  por  macacos-prego  (Cebus  spp.)  têm  debatido  sobre  a
proficiência desses animais em usar tais objetos questionando se essa seria fruto de descobertas
arbitrárias decorrentes dos frequentes comportamentos exploratórios desses primatas ou se seria
devido à compreensão que fazem da função das ferramentas. Considerando que tais animais são
capazes  de  modificar,  transportar  e  fabricar  ferramentas  é  possível  que  algum  nível  de
compreensão esteja envolvido, ainda que não seja desvinculado de sua história de vida e sim
construído a partir de uma série de interações com situações relevantes para a aquisição de um
repertório generalizado de uso de ferramentas. A fim de investigar tal proposta foi realizada
uma série de experimentos com dois grupos de macacos-prego (Cebus cf.  apella) em que foi
manipulada a história experimental desses animais. Todos os sujeitos passaram por repetidas
exposições a um problema em que deveriam encaixar seis blocos de brinquedo para construir
uma torre, usá-la para ter acesso a uma vareta distante, com essa vareta chegar a uma segunda
vareta e encaixá-las formando uma haste longa o suficiente para permitir a recolha de pelotas de
alimento em um equipamento. Enquanto dois sujeitos foram repetidamente expostos ao referido
problema sem receber nenhum treino adicional, outros dois sujeitos tiveram uma rica história
experimental  construída,  passando por  tarefas  indiretamente  relacionadas  ao  problema  final
entre  cada reapresentação do mesmo.  Os sujeitos  do primeiro  grupo não foram capazes  de
resolver o problema, ao passo que os do segundo grupo o fizeram, ainda que não tenham sido
diretamente treinados a isso. A partir dos resultados obtidos concluiu-se que a história prévia é
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fundamental para a chamada compreensão da solução de um problema e que essa compreensão
ou insight são processos comportamentais adaptativos, em que habilidades aprendidas em um
contexto específico são transferidas para novos contextos a partir de processos mais básicos
como a Generalização de Estímulos, a Generalização Funcional e o Learning Set.

Palavras-chave: uso de ferramentas; Cebus; insight; generalização funcional e learning set.

CO  05  “Estudo  histórico  da  proposta  behaviorista  de  J.  B.  Watson:  uma  análise
contextual”
Fernando Tavares Saraiva* e Laís Mororó Corrêa – UNIFOR

O presente artigo constitui-se como uma revisão bibliográfica, de caráter histórico, que objetiva
apresentar a proposta de psicologia de John Broadus Watson (1878-1958), analisando-a a partir
do contexto científico e filosófico que possibilitou sua emergência. O behaviorismo de Watson
surge em contraposição às  abordagens psicológicas  predominantes  no fim do século XIX e
início do século XX. Neste período, o uso da introspecção, método majoritariamente adotado
para estudo do tradicionalmente eleito objeto da Psicologia, ou seja, estados da consciência ou
"estados  mentais",  vinha  sendo  questionado,  uma  vez  que  não  gerava  dados  confiáveis  e
passíveis de reprodução,  devido à  excessiva subjetivação envolvida no processo de análise.
Watson  propôs  que  a  Psicologia  deveria  adotar  método  semelhante  àquele  utilizado  pelas
ciências  naturais.  Para  tal  intento,  fazendo  uso  do  modelo  evolucionista  de  Darwin  e  das
pesquisas fisiológicas realizadas por Pavlov, Watson adota o comportamento observável como
objeto de estudo da Psicologia. Em 1913, publica o artigo Psychology as the behaviorist views
it, que ficará posteriormente conhecido como "manifesto behaviorista", e no qual apresenta as
suas principais ideias quanto a esta nova perspectiva psicológica, que seria capaz de superar os
entraves  epistemológicos  e  ontológicos  enfrentados  por  tal  área  de  conhecimento.  Neste
trabalho, é possível identificar influências de diversas correntes filosóficas e científicas, que
ajudaram  a  balizar  sua  proposta:  mecanicismo,  determinismo,  evolucionismo,  tropismo,
reflexionismo,  empirismo,  materialismo,  funcionalismo,  pragmatismo  e  positivismo.  Este
quadro  de  influências  aponta  o  artigo  de  Watson  como  elemento  convergente  de  diversas
posições  no  meio  científico  que  ansiavam  por  uma  revisão  no  modo  de  produção  de
conhecimento em psicologia. No entanto, devido ao seu polêmico conteúdo, seu artigo não foi
tão bem aceito na ocasião.  Ainda hoje, é bastante questionado pela comunidade acadêmica,
gerando, inclusive, equivocadas análises sobre a proposta de psicologia apresentada. Pode-se
pontuar que algumas destas leituras devem-se a exames parciais da produção bibliográfica de
Watson. Uma vez que o "manifesto behaviorista" adquiriu reconhecido valor histórico, tem sido
prática comum, ao se discutir a proposta behaviorista do autor, levar-se em consideração apenas
a referida obra. Apesar de suas principais ideias para o desenvolvimento de uma psicologia de
caráter  científico  estarem  postuladas  neste  trabalho,  importantes  questões,  como  o
estabelecimento de seus compromissos ontológicos e epistemológicos, apenas seriam discutidas
com clareza  em produções  acadêmicas  posteriores.  Tal  estabelecimento  tardio  de  aspectos
essenciais à sua proposta de psicologia pode ser compreendido à luz da própria natureza de seu
manifesto:  ao  adotar  uma  necessária  postura  de  rompimento  em  relação  às  psicologias
desenvolvidas até aquele período, o autor acaba por enfatizar discussões quanto ao método a ser
utilizado, em detrimento do delineamento da natureza de seu objeto. Desta forma, parece claro
que um estudo da obra de Watson focado apenas no "manifesto behaviorista" aponta para uma
possível distorção quanto à compreensão de sua proposta de psicologia científica.
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Palavras-chave: historiografia; behaviorismo; John Broadus Watson.

Painéis

VENCEDOR DO 2º PRÊMIO JOSÉ CARLOS SIMÕES FONTES
PA 01 “Treino de automonitoração em crianças com excesso de peso”
Lana Cristina Cardoso de Oliveira Martins*, Eleonora Arnaud Pereira Ferreira, Flávia Pinho
Almeida e Lúcia Cristina Cavalcante da Silva – UFPA 

Automonitoração  é  uma  técnica  bastante  utilizada  em  pesquisa  e  terapia.  Consiste  na
observação e registro sistemático da ocorrência de algum comportamento emitido pelo próprio
indivíduo e de eventos ambientais relacionados. O objetivo deste estudo foi analisar os efeitos
de  treino  de  automonitoração  sobre  o  seguimento  de  regras  nutricionais  em crianças  com
excesso de peso. Participaram duas crianças (P1= menino, 9 anos, com obesidade; P2= menina,
11 anos, com sobrepeso). O ambiente foi um consultório do ambulatório de Psicologia de um
hospital universitário. Utilizou-se: protocolo de orientação nutricional para crianças, formulário
de automonitoração e roteiro para análise da automonitoração. Foram realizadas quatro sessões,
com intervalo mínimo de sete dias. Inicialmente, as crianças foram ensinadas a preencher o
formulário de automonitoração, tendo como referência o comportamento alimentar emitido no
dia anterior. Em seguida, foram submetidas ao treino em registro de automonitoração em três
sessões, nas quais, recebiam sete vias do formulário de automonitoração, correspondendo a cada
dia da semana, para preenchimento em domicílio. As vias do formulário eram analisadas em
conjunto com a pesquisadora seguindo o roteiro para análise da automonitoração e comparando
com o protocolo de orientação nutricional para crianças. Os registros feitos nos formulários
foram analisados a partir da contagem da frequência dos tipos de alimentos assinalados pelas
crianças.  Considerando  os  itens  recomendados  no  protocolo  de  orientação  nutricional  para
crianças,  foram  quantificados  os  itens  corretamente  ingeridos  e  os  itens  incorretamente
ingeridos. Considerou-se somente a qualidade dos alimentos marcados. Observou-se nos dois
participantes a ocorrência de registro de consumo de alimentos recomendados e de alimentos
não recomendados em todos os tipos de refeição. Comparando-se a sequência dos formulários
de automonitoração, observou-se que, no caso de P1: (a) houve diminuição na frequência de
registro de refrigerante que era um item não recomendado, e aumento no registro de pão e feijão
que eram itens recomendados; (b) por outro lado, aumentou o registro de mortadela e farinha
que  eram  itens  não  recomendados;  (c)  as  refeições  com  maior  variedade  de  itens  não
recomendados foram lanche da manhã, lanche da tarde e jantar e as com maior variedade de
itens  recomendados  foram  o  desjejum  e  o  almoço.  Quanto  a  P2:  (a)  dentre  os  alimentos
recomendados  para  o  almoço,  observou-se  que,  suco  e  feijão  aumentaram  de  frequência;
entretanto, no jantar houve aumento na frequência do registro de feijão que era um item não
recomendado; (b) em contrapartida, diminuiu o registro de biscoito recheado e refrigerante, que
eram itens não recomendados; (c) as refeições que apresentaram maior variedade de itens não
recomendados foram o lanche da manhã e a ceia e as que apresentaram maior variedade de itens
recomendados  foram o  desjejum,  almoço  e  jantar.  O  treino  de  automonitoração  permitiu  a
instalação do comportamento de auto-observação e alterou o repertório inicial dos participantes
relativo ao seguimento de regras contidas no protocolo nutricional. Os resultados confirmam
que,  para  ocorrer  mudança  no  comportamento  alimentar,  há  necessidade  de  o  profissional
considerar o repertório de entrada do paciente, iniciando com os comportamentos adequados já
instalados, e progressivamente aumentando as exigências de mudança.
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Palavras-chave: análise do comportamento aplicada; automonitoração; obesidade infantil.

PA  02  “Contribuições  da  Análise  do  Comportamento  na  Equoterapia  de  Crianças
Autistas”
Daniella Miranda*, Maisa da Silva Maffini – Centro de Equoterapia Maffini

Segundo a Associação Nacional  de Equoterapia-  ANDE Brasil,  a  equoterapia é um método
terapêutico que utiliza o cavalo dentro de uma abordagem interdisciplinar nas áreas de saúde,
educação e equitação, buscando o desenvolvimento biopsicossocial de pessoas com deficiência
e/ou com necessidades especiais. Passou a ser uma alternativa ao tratamento diversificando a
terapêutica  clássica  da  clínica,  por  proporcionar  grande  progresso  e  benefícios  físicos,
comportamentais,  educacionais  e  sociais  na  recuperação  de  indivíduos  que  apresentam
deficiências física, mental ou sensorial, além de crianças com necessidades educativas especiais,
distúrbios evolutivos, comportamentais e de aprendizagem.  O presente trabalho descreve um
estudo de caso cujo objetivo é discutir as contribuições da análise do comportamento e sua
aplicação junto a técnicas da equoterapia em crianças com transtorno autístico. Os atendimentos
acontecem no Centro de Equoterapia  Maffini  com uma  equipe interdisciplinar  formada  por
psicólogo, pedagogo, fisioterapeuta e profissionais de equitação. O participante é uma criança
de nove anos de idade, do sexo masculino, diagnosticado pelo neuropediatra como autista aos
quatro anos de idade, praticando a equoterapia há nove meses.  Utilizou-se: atendimentos no
cavalo acompanhados por uma pedagoga especializada em equitação especial  e um auxiliar
guia,  como também atendimentos  psicológicos individuais.  As técnicas  comportamentais  no
momento  da  equoterapia  foram,  inicialmente,  aproximação  do  animal,  estabelecimento  de
vínculos e ampliação da comunicação através de condicionamento operante, além de orientação
sistemática à família da criança. Os resultados alcançados tanto no campo da interação social
quanto  na  comunicação  da  criança  são  perceptíveis  aos  terapeutas,  no  próprio  ambiente
equoterápico em que a criança demonstra mais autonomia nas atividades, além de melhora no
repertório da comunicação e no vínculo com a equipe aumentando o contato olho no olho. Os
resultados são relatados também pela mãe, ao falar sobre a melhora do filho diz que a criança se
relaciona cada vez melhor em casa já que o mesmo solicita com maior frequência carinho dos
pais e da irmã, percebe ainda uma melhora na autoestima e aderiu às aulas de natação e inglês o
que anteriormente  estava resistente.   Conclui-se que o presente trabalho indica que técnicas
comportamentais aliadas às técnicas equoterápicas, contribuem para obter melhores resultados
no tratamento de crianças autistas, porém mais estudos nessa linha precisam ser realizados.

Palavras-chave: Equoterapia; transtorno autístico; condicionamento operante.

PA 03 “Comportamento em contingências aversivas: do laboratório à vida real”
Dorenice Melo da Conceição* – UNAMA
Quase todos os seres vivos agem buscando livrar-se de contatos prejudiciais, provavelmente,
esse  tipo  de  comportamentos  desenvolve-se  devido  ao  seu  valor  de  sobrevivências.
Classicamente experimentos sobre contingências aversivas têm sido conduzidos em laboratórios
(realidade modificada) devido à possibilidade de isolar variáveis com a finalidade de pesquisa
e/ou ensino. O presente trabalho teve como objetivo comparar os comportamentos de um rato e
de  uma  personagem  de  filme,  expostos  a  contingências  aversivas.  A  coleta  de  dados  foi
desenvolvida por alunos de graduação da Universidade da Amazônia durante as aulas práticas
da disciplina Processos Psicológicos Básicos. O comportamento do rato foi analisado por meio
de um experimento divido em três fases: Condicionamento de Fuga (CF); Condicionamento de
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Esquiva  Ativa  (CEA)  e;  Condicionamento  de  Esquiva  Passiva  (CEP).  Utilizou-se  como
equipamento no CF e CEA a caixa de Condicionamento Operante e a Caixa de Step-down no
CEP. O estímulo aversivo selecionado foi o choque elétrico, liberado pela grade das caixas.
Erguer-se foi  a  resposta  reforçada negativamente  em CF e  CEA e permanecer  em cima da
plataforma no CEP. Selecionou-se uma personagem do filme “Te Doy Mis Ojos”, que aborda a
temática da violência doméstica. Pilar era exposta a diferentes tipos de estimulação aversiva por
seu marido Antônio, com quem era casada há nove anos e tinha um filho. Foram descritas e
analisadas funcionalmente cinco cenas. Os resultados mostraram que o rato foi condicionado a
fugir e esquivar em todos os exercícios experimentais, mostrando comportamentos respondentes
ao estímulo aversivo choque. Os resultados da análise das cenas selecionadas revelaram Pilar
apresentava todas as cenas inúmeros comportamentos de fuga e esquiva. Observou-se aumento
da variabilidade comportamental tanto no rato quanto em Pilar. Analisando-se adicionalmente o
comportamento dos alunos e do marido de Pillar, agentes liberadores dos estímulos aversivos,
verificou-se que ambos tinham seus comportamentos mantidos por reforçamento, já que rato e
Pilar mantinham o comportamento dos mesmos mudando seu comportamento. Pilar ao final do
filme coloca em extinção o comportamento do marido, diferentemente do rato, por conta da
possibilidade de estabelecimento nos seres humanos do controle do comportamento por regras e
autorregras, inacessível a ratos. Conclui-se que há muitas semelhanças entre o comportamento
do  rato  no  laboratório  e  o  da  personagem  Pilar  em  contingências  aversivas  e  que  esta
metodologia de ensino cria contingências que favorecem a utilização dos conceitos estudados
por meio do modelo animal a situações extralaboratório com seres humanos.

Palavras-chave: contingências  aversivas;  análise  de  filme;  análise  funcional,  laboratório
didático.

PA 04 “Projeto Análise do Comportamento no Hospital”
Renata da Conceição da Silva Pinheiro, Holga Cristina da Rocha Gomes, Jhessica Mariana
Monteiro  de  Oliveira*,  Leandro  Saldanha  Nunes  Mouzinho  e  Maressa  Priscila  Negrão
Cardoso Braga – UFMA

O projeto  Análise  do  Comportamento  no  Hospital  é  um projeto  de  extensão  realizado  na
Universidade Federal  do Maranhão,  iniciado em 2012 através  do Edital  004/2012 PROEX-
UFMA.  Ele  surgiu  da  observação de que a  formação acadêmica  na área  da saúde  tende a
priorizar o aspecto biológico do processo saúde-doença em detrimento do social e psicológico.
Na formação acadêmica de profissionais de saúde, por exemplo, a disciplina psicologia geral ou
da saúde acontece nos períodos iniciais, com carga horária reduzida e aborda apenas noções
básicas  sobre  a  disciplina  de  psicologia  geral  ou  da  saúde.  A  literatura  tem  apontado  a
importância da Psicologia Comportamental na formação desses profissionais, que se tornariam
aptos para auxiliar  os pacientes na instalação e manutenção de repertórios comportamentais
saudáveis  e  a  modificar  comportamentos  de  risco  à  saúde,  além  de  outras  variáveis
determinantes  no  êxito  do  tratamento,  tais  como  uso  de  linguagem,  de  caráter  técnico  e
científico – contextualizada, entretanto, à linguagem do paciente –, relação entre o paciente e
equipe de saúde e regras e autorregras sobre a doença e/ou o próprio tratamento. Dessa forma, o
presente projeto possui como objetivo capacitar profissionais, residentes e estudantes da área da
saúde do Hospital Universitário HUUFMA para a utilização dos conhecimentos referentes à
Psicologia  Comportamental  em  sua  atuação.  Os  conteúdos  são  divididos  em  módulos,
totalizando sete: Medicina Comportamental, Terapia de Aceitação e Compromisso, Transtornos
Psiquiátricos,  Morte  e  Luto,  Habilidades  Sociais,  Adesão  ao  Tratamento  e  Trabalhando
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Acompanhantes.  Cada  módulo  é  realizado  em  dois  encontros  presenciais:  no  primeiro  é
realizada  a  exposição  do  tema,  através  de  palestras  e  discussões  com os  participantes;  no
segundo são  realizadas  oficinas  sobre  o  tema  previamente  trabalhado,  por  meio  do  uso  de
técnicas de dinâmica de grupo, vivências e discussões de caso clínico. A pesquisa também está
inserida nesse  projeto,  completando a  tríade Ensino,  Pesquisa  e  Extensão.  Para  a  coleta  de
dados, estão sendo utilizados questionários sociodemográficos e de avaliação pós-módulo, além
da observação e registro do encontro para posterior análise em conjunto com a coordenadora.
Ao fim dos módulos, buscar-se-á identificar e analisar quais mudanças nos comportamentos do
público-alvo  e  da  equipe  foram  promovidas  com  o  curso  de  capacitação.  Os  dados
sociodemográficos até o momento indicam um público jovem, predominantemente feminino,
constituído em sua maioria por estudantes das áreas de medicina e psicologia. Os resultados
parciais demonstram aumento significativo no número de participantes (150%), maior variação
de áreas de atuação, e uma aceitação crescente das atividades propostas. Acredita-se que os
resultados a serem alcançados incidirão diretamente na população atendida pelo serviço, uma
vez que esta é a maior beneficiada ao obter uma assistência em saúde integral.

Palavras-chave: medicina comportamental, psicologia hospitalar, profissionais de saúde.
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