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RESUMOS

Painéis

PA 01 “Uma análise metodológica de intervenções sobre o absenteísmo laboral publicadas
no JOBM”
Carlos Rafael Fernandes Picanço, Luiz Roberto e Olívia Misae Kato – UFPA

A Organizational Behavior Management (OBM) é uma área em desenvolvimento que procura,
dentre outros aspectos, aplicar modelos de intervenção ao contexto organizacional orientados
por princípios analítico comportamentais.  O absenteísmo laboral (faltas não programadas ao
ambiente de trabalho) tem sido recorrentemente alvo desse e de outros tipos intervenção, pois
está  associado  a  aumento  de  custos  e  reduzida  produtividade  para  certos  cargos  nas
organizações.  É  reconhecido na literatura  da área  que parte  dos  estudos  sobre  absenteísmo
laboral  foram  publicados  no  periódico  Journal  of  Organizational  Behavior  Management
(JOBM), A1 de acordo com o Qualis 2009 e de acesso restrito. O objetivo do presente estudo
foi levantar e analisar metodologicamente todos os estudos sobre absenteísmo laboral do JOBM.
Uma base de dados contendo todos os artigos e editais (627) do periódico foi indexada por meio
do Windows Search© em um computador particular e permitiu pesquisas de forma rápida a
todos os caracteres editáveis de os documentos simultaneamente. Uma análise preliminar foi,
então, realizada e envolveu: a) sucessivas pesquisas a toda base de dados e a cada documento
pelas seguintes palavras chave: absence, absenteeism e attendance; b) leitura dos títulos de cada
documento por ordem de aparecimento nos resultados principais;  c)  caso o título não fosse
suficientemente claro, recorria-se ao resumo, caso este não fosse claro, recorria-se ao corpo do
texto.  Foram encontrados  12  estudos  que  relataram os  efeitos  de  uma  intervenção  sobre  a
variável  dependente  de  interesse  (comparecimento/ausência).  Adicionalmente,  foram
encontrados 1 artigos  de revisão específico sobre  absenteísmo em indústrias.  A análise  das
variáveis dos participantes, de procedimento, do modelo interventivo e do resultados dos artigos
de intervenção orientou a composição de categorias e organização de uma tabela de referência,
utilizada para sistematizar todo o volume de informações destacadas ou anotações, e tabelas de
discussão,  utilizadas para sistematizar um conjunto específico de informações.  Até o estado
atual  das  análises,  foram  constatadas  diferentes  definições  de  absenteísmo,  a  maioria
operacionalizada  como  faltas  não  programadas,  justificadas  ou  não  justificadas.  Diferentes
modelos de pesquisa foram observados (intra ou entre sujeitos, com ou sem grupo controle),
diferentes delineamentos (AB, ABA, ABAB), etc), diferentes linhas de base (simples, múltipla),
etc.  A  maioria  dos  modelos  interventivos  procurou  reduzir  ou  eliminar  os  índices  de
absenteísmo registrados ao longo de uma linha de base. O presente estudo pode ser considerado
um primeiro passo rumo a uma caracterização do tema junto a literatura.

Palavras-chave: JOBM; absenteísmo, análise metodológica.

PA 02 “A análise funcional como suporte psicossocial de pais e cuidadores de crianças
autistas”
Marcelo Camilo Silva Ferreira – UFPA
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O Autismo é uma condição que necessita de atenção especializada uma vez que cuidados em
nível de saúde e de educação são condições necessárias para seu processo de desenvolvimento,
aprendizagem e inclusão social. Para tanto a família, sendo o primeiro núcleo de convívio da
criança, também deve ser objeto de atendimento especializado no sentido da otimização deste
processo.  Dentre  os  inúmeros  métodos  de  intervenção utilizados  no  tratamento  de  crianças
autistas tem se destacado nos últimos anos o trabalho da abordagem analítico-comportamental,
pois diferente  de outros  métodos  de intervenção que defendem uma análise exclusivamente
topográfica  do  transtorno,  gerando  alguns  prejuízos,  essa  abordagem  defende  que  o
comportamento,  inadequado  ou  não,  será  melhor  compreendido  se  forem  levadas  em
consideração as consequências que o produzem, ou seja, quando são analisados em termos de
sua funcionalidade.  O presente trabalho teve como objetivos:  Capacitar  pais e cuidadores  a
utilizarem  das  ferramentas  da  análise  do  comportamento  para  observar  e  descrever  o
comportamento de suas crianças autistas, ensinando-as a utilizarem da análise funcional como
instrumento  para  maior  compreensão  e  enfrentamento  dos  comportamentos  problemas  das
mesmas.  Bem  como,  apontar  possíveis  métodos  de  intervenção  para  o  comportamento
específico  de  cada  criança  observada.  Participaram  do  procedimento  de  intervenção  10
familiares  e cuidadores que já tinham obtido diagnóstico de autismo de suas  crianças.  Tais
cuidadores foram identificados através de convite em organização que trabalha com crianças
autistas,  sendo  posteriormente  realizada  uma  seleção  não  probabilística  por  meio  de
conveniência e pela técnica “bola de neve”, na qual um participante indica outro, que obtenha os
requisitos para participar da pesquisa. No início do procedimento foram aplicados questionários
acerca  dos  comportamentos  problemas  das  crianças  e  de  como  estes  tem  enfrentado  tais
situações, ao fim do processo de intervenção foi avaliado que o ensino da analise funcional
ajudou no enfrentamento de tais comportamentos. Ao fim desta proposta de intervenção pais e
educadores foram capacitados acerca de como usar as técnicas da analise do comportamento
para solucionar comportamentos problemas em crianças autistas.  Pois, diferente da maioria das
propostas  existentes  vimos  que  a  analise  funcional  não  deveria  ser  vista  apenas  como  um
elemento  da  intervenção,  mas  sim,  como  um  suporte  psicossocial  aos  comportamentos-
problema  em  si  mesmo,  pois  trouxe  em  voga  uma  mudança  no  entendimento  desses
comportamentos levando pais e cuidadores a terem uma perspectiva menos preconceituosa e
mais funcional acerca do autismo de suas crianças.
Palavras-chave: autismo; análise funcional; suporte psicossocial.

VENCEDOR DO 1º PRÊMIO JOSÉ CARLOS SIMÕES FONTES
PA 03 “Ensino de leitura e escrita para um aluno com deficiência mental por meio de um
programa computadorizado”
Maria Clara de Freitas, Priscila Benitez, Julio C. de Rose – UFSCar

Na  UFSCar,  um  programa  de  ensino  de  leitura  pelo  computador  tem sido  aplicado,  com
sucesso, como reforço escolar para centenas de crianças que não têm apresentado o desempenho
esperado para a sala de aula que frequentam.  Com a crescente inclusão de aprendizes com
deficiência intelectual nas escolas e frente às dificuldades enfrentadas por eles quando expostos
ao procedimento regular, este programa foi adaptado para contemplar também tal alunado. As
tarefas  ensinadas  mantiveram-se  as  mesmas  do  procedimento  regular,  ou  seja,  seleção  de
palavras e sílabas escritas mediante modelo ditado e cópia de palavras por meio da seleção de
letras na tela do computador. Para a adaptação, foram realizadas modificações formais, com, por
exemplo, troca de estímulos, e outras mais estruturais, com introdução de um procedimento em
blocos,  e inserção de tentativas com palavras que mantinham diferenças críticas entre si.  A
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adaptação do programa obteve grande sucesso, visto que as crianças com deficiência intelectual
obtiveram resultados de habilidades de leitura e escrita compatíveis com os obtidos com os
alunos  com  dificuldades  de  aprendizagem.  Contudo,  as  três  crianças  que  passaram  pela
adaptação apenas realizaram partes do programa de ensino, de acordo com o delineamento de
linha de base múltipla escolhido para o experimento.  O presente estudo teve como objetivo
expor e analisar os dados das duas primeiras crianças que completaram o programa adaptado em
sua versão final, e comparar com os dados de outros dois alunos que passaram pelo programa
regular de ensino em condições similares (i.e. ambos com idades similares e tendo iniciado o
programa simultaneamente). Os resultados mostraram que os alunos alcançaram, com poucos
erros  durante  o  ensino,  índices  altos  nas  habilidades  de  leitura  e  escrita  ensinadas,  um
aproveitamento muito alto, comparável (e em alguns casos, superior) àquele alcançado pelas
crianças  com  dificuldades  de  aprendizagem  que  passam  pelo  programa  regular.  Como
conclusão,  reitera-se a efetividade deste programa no apoio à alfabetização de pessoas com
deficiência mental, e recomenda-se a ampliação de sua aplicação para mais alunos e em outros
contextos.

Palavras-chave: leitura e escrita; deficiência intelectual; equivalência de estímulos.

PA 04 “Reforçamento diferencial de comportamento incompatível em Rattus norvegicus”
Maria Elizabeth Costa Araújo e Márcia Bastos Tuma – UFPA

O Reforçamento Diferencial de Comportamento Incompatível (DRI) pode ser uma operação
alternativa  à  extinção  como  ferramenta  para  o  enfraquecimento  de  classes  de  respostas
consideradas  problema.  O presente  trabalho  teve  como  objetivo  verificar  se  o  esquema  de
Reforçamento Diferencial de Comportamento Incompatível (DRI) seria efetivo em reduzir a
frequência de respostas de pressão à barra (RPB) de um rato da espécie Rattus norvegicus,
linhagem Long Evans, com história de reforçamento contínuo e extinção da RPB. Utilizou-se
como a  classe  operante  incompatível  o  Erguer-se  (E),  por  ser  uma  resposta  já  presente  no
repertório  do  sujeito  em nível  operante.  Adicionalmente,  o  processo  resultante  do  DRI  foi
avaliado em termos de taxas de respostas emocionais, comparando-se ao processo de extinção
da  RPB ao  qual  o  sujeito  havia  sido  exposto  em condição  prévia.  Foram realizadas  cinco
sessões de CRF, para obter a recuperação de altas taxas de RPB, uma vez que o sujeito vinha de
uma fase de extinção da resposta. A taxa média de respostas de pressão à barra nas 5 sessões foi
de 7,92 resp/min. Em um segundo momento, foram feitas duas sessões de DRI, sendo a emissão
do erguer-se  reforçada  em esquema  de  reforçamento  contínuo.  A mudança  no  esquema  de
reforçamento elevou a frequência do Erguer-se no repertório do sujeito em relação as RPB’s.
Do mesmo modo que as sessões de CRF, o registro de todos os comportamentos emitidos nas
sessões de DRI demonstrou que a frequência de respostas emocionais reduziu ao longo do novo
esquema de reforçamento.  Constatou-se que a utilização do DRI foi suficiente para estabelecer
a nova classe de resposta (Erguer-se), reduzindo a frequência da classe anteriormente reforçada
na  condição  experimental  (RPB).  Durante  a  aplicação  do  esquema  de  DRI,  houve  menos
ocorrências  de  respostas  emocionais  comparando-se  com a  extinção  da  RPB.  O  DRI,  que
envolve  operações  de  extinção  e  também  de  reforçamento  positivo  é  indicado  como  uma
operação  alternativa  para  o  enfraquecimento  de  respostas  problema  capaz  de  reduzir  a
ocorrência de subprodutos emocionais indesejáveis.

Palavras-chave: reforçamento  diferencial  de  comportamento  incompatível;  respostas  de
pressão à barra; erguer-se.
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PA 05 “Punição instrumental e consumatória com o jato de ar quente em ratos”
Paulo César Morales Mayer, Marcus Bentes de Carvalho Neto, Paulo César Morales Mayer,
Airton Ícaro Cantuária Gonzaga, Aline Maués Ferreira de Figueiredo Seixas, Anna Bellisia
Silva Rodrigues, Cárita Lorena Ramos Gurjão, Carlos Joaquim Barbosa da Rocha, Cristiane
Pinheiro Silva, Eminy Francineia Fonseca Leão, Érica Catarine Ataíde Maia, Geisiane Flor da
Silva,  Maria  Léa Auzier  da  Silva,  Luiz  Henrique  Santana,  Marílya  Jordana Melo  e  Silva,
Patrícia Luíza Nobre Gomes, Pedro Araújo Ferreira, Rosângela Santos Maués e Vítor Rogério
da Silva Bahia – UFPA

Os  dados  sobre  os  efeitos  da  punição  sobre  as  respostas  instrumental  e  consumatória  são
inconclusivos. Alguns estudos mostram que a punição da primeira seria mais eficaz em suprimir
o responder tanto da própria resposta instrumental quanto da consumatória. A principal hipótese
recairia sobre a suposta interrupção do primeiro elo de uma cadeia comportamental. Contudo,
outros estudos mostram a relação inversa: quando a resposta consumatória é punida, a supressão
sobre ela  e sobre a instrumental  é mais  acentuada.  A hipótese mais  aventada sugere  que o
pareamento entre o reforçador primário e o aversivo acabaria por desorganizar toda a cadeia
comportamental com a eliciação de certas respostas incompatíveis com os operantes em jogo,
levando a uma supressão indireta mais acentuada. Todos os estudos com animais não humanos
utilizaram o  choque  elétrico como aversivo.  O objetivo do presente  estudo foi  comparar  a
punição da resposta instrumental e da resposta consumatória utilizando um jato de ar quente
(JAQ) como aversivo. Tal estímulo elicia respostas diferentes das produzidas pelo choque e
com isso seria  possível  testar  a  hipótese  de que o pareamento  aversivo/reforçador  primário
explicaria  a  supressão  mais  eficaz  da  punição  consumatória.  Foram  utilizados  oito  ratos,
privados de água por 48 horas,  divididos em dois grupos: instrumental  e consumatória. Foi
utilizada  uma  caixa  de  condicionamento  operante  adaptada  para  o  uso  do  JAQ.  No  grupo
instrumental cada resposta de pressionar a barra (RPB) produzia uma gota de água e um JAQ.
No grupo consumatória cada RPB produzia uma gota de água e cada resposta de colocar o
focinho no bebedouro (RFB) era seguida por um JAQ. A supressão média da RPB observada no
grupo instrumental foi de 83,6% (valores individuais de 81,4%, 95,8%, 71,1% e 86,3%). No
grupo consumatória a média de supressão da mesma resposta foi de 99,4% (valores individuais
de 99,6%, 98,6%, 100% e 99,5%). Observa-se que houve uma diferença significativa entre os
grupos, evidenciando uma supressão maior da RPB no grupo no qual foi utilizada a punição da
resposta consumatória. A partir de uma análise dos padrões de responder diante do JAQ em
cada grupo,  discutem-se as possíveis razões  para  a maior  eficácia  da punição consumatória
mesmo quando diferentes respondentes são eliciados pelo aversivo.

Palavras-chave: punição; instrumental; consumatória.

PA  06  “Produção  de  sentenças  sob  controle  condicional:  efeitos  do  ensino  por
sobreposição de palavras e da ordem de treino”
Pedro Felipe dos Reis Soares e Grauben José Alves de Assis – UFPA

A literatura recente em análise do comportamento apresenta contribuições importantes quanto
ao  ensino  de  leitura  e  escrita.  Procedimentos  de  ensino  por  sobreposição  de  estímulos,
utilizando-se tecnologias informatizadas, constituem-se como ferramentas úteis para o ensino da
produção  de  sentenças.  O  presente  estudo  objetivou  verificar  os  efeitos  do  ensino  por
sobreposição de palavras e da ordem de treino sobre a produção de sentenças. Participaram do
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estudo oito crianças com histórico de fracasso escolar, com idades entre 6 e 10 anos, recrutadas
em uma  entidade  de  apoio  social,  na  cidade  de  Belém.  Fez-se  uso  de  um notebook e  um
software (REL, versão 5.2) para a execução das contingências programadas. Quatro crianças
compuseram cada um dos grupos experimentais: no grupo 1 os participantes foram expostos ao
procedimento de ensino com sentenças na ordem de configuração de voz ativa(cinco palavras)-
passiva(seis palavras)-ativa-passiva, enquanto o grupo 2 na de voz passiva-ativa-passiva-ativa.
O procedimento de ensino e testes consistiu nas fases de ensino por sobreposição e teste de
construção das sentenças 1 e 2, ensino de relações condicionais, ensino por sobreposição e teste
de construção das sentenças 3 e 4, revisão de linha de base parcial, teste de extensão do controle
condicional, revisão de linha de base final, teste de substituibilidade, teste de compreensão de
leitura  e  re-testes  de  substituibilidade,  após  um período  sem contato  com as  contingências
referidas.  Os  resultados  indicaram  que  todos  os  participantes  responderam  as  sentenças
sintaticamente corretas, corroborando a literatura quanto à eficácia do ensino por sobreposição;
os participantes do grupo 2 apresentaram um responder condicional  mais  consistente com a
linha de base; nos testes de compreensão de leitura, três participantes do grupo 2 apresentaram
100%  de  respostas  corretas  e  no  re-teste  apresentaram desempenho  insuficiente.  Fazem-se
necessários refinamentos no procedimento para maximizar a frequência de acertos e assegurar a
manutenção do desempenho após um período sem contato com aquelas contingências.

Palavras-chave: controle de estímulos; produção de sentenças; ensino por sobreposição.

PA 07 “Alcance (SPAN) de reconhecimento espacial em Cebus cf. apella”
Ryan Ríguel Barbosa do Espírito Santo, Carlos Rafael Fernandes Picanço, Ana Leda de Faria
Brino, Paulo Roney Kilpp Goulart, Olavo de Faria Galvão e William Mcllvane – UFPA

A contaminação  por  mercúrio  afeta  o  desempenho  em tarefas  de  reconhecimento  espacial.
Realizamos um estudo para definir os parâmetros para a avaliação deste tipo de tarefa em Cebus
cf.  apella.  Um macho  jovem,  Newson,  foi  utilizado e  obtiveram-se resultados  positivos.  O
objetivo  deste  trabalho  foi  replicar  os  resultados  obtidos  com o  sujeito  Newson  em outro
macaco-prego macho jovem, Smeagol, com história de treino de discriminação entre estímulos
visuais.  Apresentava-se  em  uma  tela  sensível  ao  toque,  uma  matriz  3  x  6  de  molduras
quadradas,  com  uma  delas  preenchidas  de  branco.  Quando  o  sujeito  tocava  o  quadrado
preenchido, a tela apagava e uma pelota de alimento era fornecida. A cada tentativa, uma nova
moldura  era  preenchida  e  o  sujeito  deveria  tocá-la.  Se  o  sujeito  tocasse  em uma  moldura
preenchida  anteriormente,  a  tela  apagava  e  não  havia  reforço.  Erros  produziam  até  três
repetições  da  mesma  tentativa,  como  procedimento  de  correção.  Uma  sequência  começava
sempre com um quadrado preenchido e ia até no mínimo 2 no máximo 9 molduras preenchidas.
Uma  sessão  continha  dois  blocos  de  sequências.  Quando  o  sujeito  atingia  três  sequências
corretas consecutivas no primeiro bloco, nas sequências do bloco seguinte preenchia-se mais
uma moldura. Se as três sequências corretas ocorressem entre as 6 primeiras, aumentava-se o
número máximo de molduras na sessão do dia seguinte. As sessões eram encerradas após a
conclusão  das  sequências  programadas  do  primeiro  bloco  ou  após  três  sequências  corretas
consecutivas  no  segundo  bloco.  O  intervalo  entre  tentativas  era  de  5  s.  Para  atingir  o
desempenho  de  três  corretas  consecutivas  em  sequências  de  até  2  e  3  estímulos,  foram
necessários, respectivamente, 3 e 6 blocos. O sujeito não atingiu critério com 4 estímulos, tendo
um  desempenho  inferior  aos  dados  do  sujeito  Newson.  Entretanto  os  dados  replicam  os
anteriores. Os erros concentraram-se no final das sequências mais longas de uma mesma sessão
e nas posições iniciais da série.  O procedimento foi efetivo para ensinar a tarefa de alcance
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espacial para dois macacos–prego e para medir alguns padrões de escolha. Alguns parâmetros
de procedimento foram revistos com a finalidade de aperfeiçoamento dos testes, dentre eles: 1)
A redução do número de sequências de treino na mesma sessão buscando-se manutenção da
função reforçadora das pelotas na sessão; 2) A exposição a sequências longas desde o treino
inicial, sendo cada sequência encerrada após o erro do sujeito. Análise preliminar dos resultados
indicam que estas mudanças favoreceram o desempenho de Smeagol.

Palavras-chave: cognição;  memória  espacial;  alcance  (Span)  de  reconhecimento  espacial;
Cebus cf. apella.

PA  08  “A  liberdade  em  Thomas  Hobbes  e  Burrhus  Frederic  Skinner:  principais
semelhanças no conceito de liberdade em Hobbes e Skinner”
Yan Valderlon dos Santos Lima, Liana Rosa Elias e Antonio Maia Olsen do Vale – UFC

A discussão acerca da liberdade permeia a maioria, senão todos, dos escritos ético-filosóficos
desde Sócrates até os filósofos contemporâneos. Muitas vezes, uma noção de liberdade como
algo metafísico e abstrato não permite  o entendimento das relações humanas com clareza. As
ideias de Hobbes permitiram que se rompesse com o conceito metafísico de liberdade, assim
como na obra de Skinner. Eis por que se considerou importante tratar deste tema. O que se
pretende aqui é relacionar o conceito de liberdade em dois importantes estudiosos ocidentais,
enfatizando a importância de seus trabalhos para discussões acerca de uma ética empirista. São
eles Thomas Hobbes e B. F. Skinner. O primeiro foi um filósofo inglês que desenvolveu maior
parte de seu trabalho em meados do século XVII. Hobbes desenvolveu uma filosofia política,
com influência da física de Galileu, do mecanicismo e do determinismo ao longo de sua obra.
Skinner, doutor em Psicologia, Norte-Americano, desenvolveu toda sua teoria durante o século
XX,  é  o  precursor  do  Behaviorismo  Radical  e  teve  influências  do  modelo  evolucionista
darwiniana, do empiriocriticismo de Ernst Mach e do pragmatismo. Para tanto, realizou-se uma
revisão  bibliográfica  dos  autores  supracitados,  em  que  se  buscou  semelhanças  entre  seus
conceitos de liberdade, além de se enfatizar o caráter pioneiro de Hobbes quanto o conceito de
liberdade. Explanar-se-á, portanto, algumas ideias de Hobbes que serviram para introduzir uma
tradição ética empirista e o que Skinner dissertou acerca da liberdade no Behaviorismo Radical.
Ressalta-se  a  importância  de  tal  estudo  tendo  em vista  que  Hobbes  pode  ser  considerado
precursor de uma ética empirista e Skinner como o autor  que dá base para pensarmos com mais
clareza esta ética. Espera-se com isto destacar a importância desta concepção de liberdade para
os estudos de psicologia e discussões éticas pelo viés da Análise do Comportamento, pois se
entende  que  isso  é  fundamental  para  a  prática  dos  analistas  do  comportamento  e  no
desenvolvimento de uma ciência comportamental mais coesa e fundamentada.

Palavras-chave: liberdade; ética; behaviorismo radical; Hobbes; Skinner.
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