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RESUMOS 

JAC COMUNIDADE 

“Dizer ‘não’, não educa!” 

Psic. Dra. Marilu Borba (Clínica Integra) 

 

Um dos grandes desafios na criação dos filhos é estabelecer limites, regras e corrigir de modo 

apropriado os comportamentos inadequados. Diante de comportamentos considerados 

inapropriados pelos cuidadores, uma das consequências mais utilizadas é a punição positiva 

através de respostas verbais como “não, faça isso”. Essa consequência tem um baixo custo para 

o cuidador e pode muitas vezes resultar no cessar imediato do comportamento. Porém, as 

consequências de corrigir o comportamento exclusivamente por essa via podem ser danosas a 

longo prazo. Ao dizer o que a criança não deve fazer, os cuidadores não estão ensinando para a 

criança o que ela deve e pode fazer. Deste modo, ela pode cessar um comportamento 

inapropriado e iniciar outro, também inapropriado. Além disso, essa consequência verbal pode 

não funcionar como punição para muitas crianças, cujo reforçamento positivo de ter a atenção 

dos cuidadores irá controlar o responder, aumentando a frequência de comportamentos 

inadequados. O comportamento pode ainda diminuir de frequência apenas na presença do 

agente punidor, ser punida toda uma cadeia de comportamentos, e a diminuição do 

comportamento inapropriado pode durar por pouco tempo. Ressalta-se assim a importância de 

alternativas no ensino da criança, através do estabelecimento de regras e consequências claras, 

consistentes e lógicas, além do estabelecimento de uma educação através do reforçamento 

positivo dos comportamentos adequados e direcionamento e ensino da criança de que 

comportamentos ela deve emitir. Porém, essa é uma alternativa de ensino que requer tempo dos 

cuidadores, tanto para demonstrar e ensinar os comportamentos apropriados, quanto para 

estabelecer, monitorar e consequenciar adequadamente as regras estabelecidas. 

 

Palavras-chave: análise funcional; manejo de comportamento; cuidadores. 

 

CONFERÊNCIA DE ABERTURA 

“Contribuições da análise do comportamento na formação e na atuação profissional do 

psicólogo escolar” 

Prof. Dra. Aline Beckmann Menezes – FAPSI/UFPA 

 
A falta de clareza acerca da atuação do psicólogo escolar é agravada pela coexistência de 

diferentes modelos de atuação. Isto se deve a múltiplos fatores: as expectativas da comunidade 

escolar, a formação recebida em cursos de graduação e a ausência de competências profissionais 

claras, pautadas em comportamentos observáveis. A pressão para que alunos sejam preparados 

para o mercado de trabalho, suscita reflexões quando o que é solicitado e pago pela sociedade 

difere do que podem contribuir na realidade em que vão atuar. Deve a psicologia escolar 

assumir o ansiado modelo médico e/ou “disciplinador” ou deve assumir postura mais reflexiva, 

abrangente e transformadora como é apontado na literatura? Para favorecer a formação 

adequada de futuros profissionais, torna-se necessária clareza quanto às competências 

necessárias para o desempenho profissional eficaz e aos comportamentos que compõem estas 

competências. A análise do comportamento contribui na construção de estratégias que 

favoreçam o mapeamento de competências profissionais do psicólogo escolar e a identificação 
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da lacuna entre as competências necessárias à sua atuação e aquelas presentes em alunos 

concluintes. Espera-se indicar a possibilidade de consolidação da identidade profissional do 

psicólogo escolar e de instrumentalização de professores na formação de futuros profissionais a 

partir do conceito de competências comportamentais. 

Palavras-chave: psicologia escolar; mapeamento de competências; formação profissional. 

 

MINICURSO 

 
MC 01 – “Desenvolvimento de habilidades terapêuticas na terapia analítico-

comportamental” 

Prof. Dr. João Ilo - UFC 

  
A formação do terapeuta analítico-comportamental se dá por meio de aspectos formais que 

podem ser desenvolvidos na academia e também pela aquisição de um repertório 

predominantemente social que costuma identificar a pessoa como alguém que “sabe ouvir” ou 

“entender os problemas” de quem o busca. Uma grande dificuldade para agências formadoras de 

terapeutas comportamentais está no pouco acesso a contingências responsáveis pela aquisição 

de tais comportamentos. Ainda se sabe muito pouco sobre a melhor forma de como facilitar a 

aquisição dessas habilidades terapêuticas e o tema precisa ser empiricamente melhor 

investigado. Além de discutir esta questão. Na ausência de resultados mais precisos, o presente 

curso pretende apresentar e discutir algumas estratégias que começaram a ser implementadas 

com os estagiários da Universidade Federal do Ceará há cerca de um ano, por meio da discussão 

de habilidades relevantes para o atendimento terapêutico e também com a exposição do 

estagiário a simulações de situações comumente presentes na situação de atendimento clínico.  

 

Palavras-chave: Terapia Analítico-comportamental; Habilidades terapêuticas; Psicoterapia 
  

 

PRIMEIROS PASSOS 

 
PP 01 - “Uma introdução ao comportamento verbal e suas implicações educacionais” 

Ma. Eugênia Leão – UFPA 

  
Uma taxonomia do comportamento verbal foi apresentada na obra de Skinner (1957) com base 

nas interações entre respostas operantes de (pelo menos) dois organismos.  O objetivo desse 

‘primeiros passos’ é abordar os elementos básicos do Comportamento Verbal (1957) e as 

implicações educacionais na intervenção de pessoas com TEA (Transtorno do Espectro do 

Autismo). A definição dos repertórios verbais básicos (mando, tato , ecóico e intraverbal ) será 

apresentada a partir das relações estabelecidas entre respostas e variáveis ambientais de cada 

operante. Serão abordados os efeitos que esta compreensão conceitual de Comportamento 

Verbal produz nos currículos de ensino de linguagem para pessoas com TEA fundamentados em 

ABA e as promissoras áreas de pesquisa decorrentes. É crescente o número de prestadores de 

serviços e famílias de indivíduos com autismo e deficiências de desenvolvimento que entram 

em contato com a análise do comportamento verbal, urge a necessidade pesquisas publicadas na 

área e em meios de comunicação mais abrangentes. 

 

Palavras-chave: comportamento verbal; operantes verbais; autismo. 
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PP 02 – “Elaboração e uso de manuais na área da saúde” 

Ma. Izabel Cristina da Silva Brasiliense - UFPA 

 

Os manuais são instrumentos verbais que possibilitam o controle do comportamento por regras, 

uma vez que servem como estímulos discriminativos que descrevem contingências. Estes 

facilitam e uniformizam a prática de diversos profissionais de saúde, como médicos, 

enfermeiros e psicólogos, por meio de informações, orientações e instruções aos usuários. Têm 

por objetivo aprimorar o conhecimento do paciente e/ou do acompanhante sobre o tratamento 

e auxiliá-lo em seu autocuidado, com inclusão de dicas comportamentais de hábitos saudáveis 

que favoreçam a autonomia e o controle sobre a situação vivenciada pelo paciente ou pelo 

acompanhante. A elaboração de manuais tem sido exposta na literatura através da descrição dos 

seguintes passos: pesquisar a literatura sobre o assunto a ser abordado; adaptar os termos 

técnicos de modo a torná-los acessíveis ao leitor; usar ilustrações e ter avaliação de especialistas 

e de pacientes. No entanto, em sua maioria, a avaliação é feita pelos próprios participantes que 

colaboraram na elaboração do manual, o que limita sua validade e generalização. Discute-se que 

é imprescindível outras avaliações, não somente por meio de questionários, desse instrumento 

tão utilizado na área da saúde. Deve-se buscar outras formas, como observações, para que se 

possa verificar se de fato ocorreu aprendizagem e mudança de comportamento nos usuários 

deste instrumento. 

 

Palavras-chave: manual; elaboração; avaliação. 

 

PP 03 – “Psicologia: a prestação de serviços baseada na análise aplicada do 

comportamento” 

Ma. Andréa Fonseca Farias – UFPA 

 
Há décadas, a Análise Aplicada do Comportamento tem sido alvo de frequentes debates quanto 

aos seus objetivos e práticas. No Brasil, este tema tem ganhado mais notoriedade com a 

discussão de uma possível “certificação” do Analista do Comportamento. Nessa apresentação, 

na qual o termo “aplicada” estará sendo usado para se referir a uma atividade de prestação de 

serviço que busca soluções para um problema de natureza prática, pretende-se lançar um olhar 

reflexivo sobre o exercício profissional psicológico baseado nas sete dimensões da Análise 

Aplicada do Comportamento propostas por Baer, Wolf & Risley (1968). Para tal, serão expostas 

as quatro principais etapas de um sistema dinâmico de prestação de serviço psicológico 

(avaliação da demanda, planejamento da intervenção, execução da intervenção e análise dos 

resultados) e como este pode nortear-se pelas sete dimensões mencionadas (aplicada, analítica, 

comportamental, tecnológica, conceitual, eficaz e que produza generalização). Espera-se que a 

apresentação contribua para uma familiarização, compreensão e/ou discussão da prática 

profissional dos psicólogos analítico-comportamentais em nosso país.  

 

Palavras-chave: Análise Aplicada do Comportamento; Prestação de Serviço; Psicologia.   

 

PP 04 – “Subjetividade na Análise do Comportamento” 

Prof. Dr. Aécio Borba - UFPA 

 
Na cultura ocidental moderna, a subjetividade - entendida como um conjunto de emoções, 

sentimentos, volições e cognições - são experienciados pelos homens e mulheres como 

ocorrências individuais, independentes de um ambiente. Nesse sentido, são vistas como eventos 

mentais (que segue leis próprias), internos (que ocorrem sob a pele), privados (apenas o sujeito 



V Jornada de Análise do Comportamento de Belém                                           07 a 09 de outubro de 2014 

Caderno de Resumos da V Jornada de Análise do Comportamento de Belém 

 

pode conhecer) e subjetivos (que só podem ser conhecidos pelo sujeito). A Análise do 

Comportamento critica essa noção individualista da subjetividade, compreendendo tais 

fenômenos como comportamentos e, portanto, relações entre o sujeito e um ambiente com o 

qual se relaciona. O presente trabalho discute a solução de Skinner para o estudo do que ele 

chamou de termos psicológicos: a análise dos processos de interação do sujeito com seu 

ambiente, em especial verbal, que selecionam uma parte de seu ambiente interno (“o mundo sob 

a pele") como estímulos discriminativos para uma verbalização sobre sentimentos, emoções, 

volições e cognições. Apesar de assumir a nomeação de eventos sob a pele, a perspectiva de 

Skinner ressalta (1) que o responder verbal faz parte do fenômeno subjetivo e que (2) o reforço 

social é fundamental para modelar o responder sob controle dessa estimulação. O trabalho 

conclui com discussões sobre o aprofundamento do debate sobre subjetividade em Análise do 

Comportamento. 

 

Palavras-chave: subjetividade; eventos privados; reforço social.  

 

MESA REDONDA 
 

MR 01 – “Acreditação de analistas do comportamento no Brasil” 
Prof. Dr. Emmanuel Zagury Tourinho - UFPA 
  
A acreditação de Analistas do Comportamento tem sido realizada já há algum tempo nos 

Estados Unidos da América e mais recentemente começou a ser discutida no Brasil. Na origem 

do interesse pela acreditação está o incremento do mercado de serviços prestados por Psicólogos 

comportamentais, principalmente no atendimento a indivíduos com autismo. Em 2014, a 

Associação Brasileira de Psicologia e Medicina Comportamental (ABPMC) constituiu uma 

comissão para analisar a questão e sugerir procedimentos para a acreditação de Analistas do 

Comportamento no Brasil. A comissão é constituída por terapeutas e pesquisadores em Análise 

do Comportamento e seu relatório será discutido no XXIII Encontro Brasileiro de Psicologia e 

Medicina Comportamental. Nesta apresentação serão tratadas algumas propostas em discussão 

para o processo de acreditação de Analistas do Comportamento no Brasil. 
 

Palavras-chave: Acreditação; Análise do Comportamento; Analista do Comportamento. 
 

MR 01 – “Algumas reflexões sobre uma possível certificação do analista do 

comportamento no Brasil” 

Prof. Dr. Romariz da Silva Barros - UFPA 

 
O universo de atividades que compreende a Análise do Comportamento inclui pelo menos três 

domínios: a Análise Experimental do Comportamento, a Análise Comportamental Aplicada e a 

prestação de serviço profissional analítico-comportamental. O Behaviorismo Radical é uma 

posição teórico-filosófico-conceitual que contribui para a crítica epistemológica dos três 

domínios e para a compreensão de sua extensão e limites. O recente crescimento da demanda 

pela prestação de serviço profissional analítico-comportamental no Brasil, em especial 

relacionada à intervenção ao autismo, tem levado a um aquecimento da discussão sobre uma 

possível certificação do analista do comportamento no contexto brasileiro. Uma primeira 

posição a ser aqui discutida é que o estabelecimento de padrões de certificação deve se referir 

principalmente à prestação de serviço. A importação direta do modelo americano, já em uso há 

décadas, pode encontrar barreiras na forma como a Análise do Comportamento se disseminou 
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no Brasil. A formação de analistas do comportamento no Brasil é, em grande medida, 

concentrada no contexto da formação de psicólogos. Adicionalmente, o Conselho Federal de 

Psicologia e os Conselhos Regionais são a entidade de classe que rege a profissão do psicólogo. 

Apesar das barreiras, discutir a possibilidade de certificação do analista do comportamento no 

Brasil é uma necessidade. Serão apresentados e discutidos alguns elementos que podem 

contribuir para a formulação de uma proposta. 

 

Palavras-chave: Análise do Comportamento; Psicologia; Certificação. 

MR 01 – “Certificação do analista do comportamento” 
Prof. Dr. João Ilo - UFC 

 

O campo profissional do analista do comportamento passa por um momento de transformações 

no Brasil. Embora não haja um claro reconhecimento cultural de quem é e de como atuam os 

analistas do comportamento, propostas de intervenções “comportamentais” são relacionadas a 

atividades que nem sempre apresentam características identificadas com o modelo da Análise do 

comportamento. Essa situação tem sido objeto de preocupação da ABPMC – Associação 

Brasileira de Psicologia e Medicina Comportamental, e a mobilizou a elaborar um modelo para 

o processo de “acreditação” voltada para os interessados em qualificar suas atividades 

profissionais ou acadêmicas como fundamentadas nos pressupostos e conhecimentos da Análise 

do comportamento. Objetiva-se discutir as premissas, critérios, questões ainda remanescentes e 

o estágio atual de desenvolvimento da proposta da ABPMC para estabelecer tal processo. 

 

Palavras-chave: Análise do comportamento; certificação; acreditação. 

 

DEBATE 
 

DB 01 – “Formar para competir versus formar para colaborar: uma formação 

interdisciplinar no contexto das ciências do comportamento pode coexistir com formações 

profissionais tradicionais?” 

Prof. Dr. Paulo Goulart - UFPA 

 
Todos os desafios que a sociedade precisa encarar envolvem algum aspecto do comportamento, 

seja de indivíduos ou grupos (humanos ou não) e várias ciências dedicam-se a investigar os 

diversos aspectos do comportamento. Embora as ciências que lidam com comportamento se 

diferenciem a partir de recortes epistemológicos e metodológicos, os problemas 

comportamentais não respeitam fronteiras disciplinares. A compreensão total de fenômenos 

comportamentais e, em última instância, a solução de problemas comportamentais demandam a 

interlocução entre conhecimentos e práticas oriundos das diversas ciências do comportamento, o 

que nos obriga a considerar equipes multiprofissionais – não mais o indivíduo – como unidade 

profissional moderna. As formações tradicionais, alicerçadas na separação entre Ciências 

Humanas e Ciências Naturais, não parecem encorajar nem favorecer o diálogo interdisciplinar. 

Por outro lado, o recente agrupamento de muitas ciências “humanas” e “naturais” sob o rótulo 

de Ciências do Comportamento ou Ciências Comportamentais parece ser um bom contexto para 

a formação de profissionais capazes de colaborar em equipes multiprofissionais no ataque a 

problemas comportamentais. Um Curso de Bacharelado em Ciências do Comportamento, 

proposto por docentes do Núcleo de Teoria e Pesquisa do Comportamento será discutido, com 
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ênfase na consideração da relação da formação proposta com formações tradicionais, com 

atenção especial à Psicologia. 

 

Palavras-chave: Ciências do Comportamento; Psicologia; interdisciplinaridade. 

   

PALESTRA 
 

PA 01 – “A Formação do Analista do Comportamento nos EUA” 

Me. Claudia Bueno Nogueira - UFPA 

 

À medida em que análise do comportamento aplicada amadureceu como um campo de atuação 

profissional nos EUA, surgiram questões relativas ao credenciamento. Tais questões se referem 

a como identificar serviços de análise de comportamento de qualidade para garantir que eles 

sejam entregues aos consumidores. Em 1998, foi criado o Concelho de Certificação dos 

Analistas do Comportamento, com o objetivo de: a) fornecer aos consumidores uma credencial 

básica que identifica um praticante de análise do comportamento qualificado , ( b) aumentar a 

qualidade dos serviços de análise de comportamento disponíveis para o consumidor , e ( c) 

aumentar a quantidade de serviços de análise de comportamento disponíveis. Hoje, para obter a 

certificação, o profissional deve satisfazer os seguintes  requisitos:  Mestrado em análise do 

comportamento ou áreas afins, prática  supervisionada, e aprovação no exame escrito. 

 

Palavras-chave: certificação; prática de análise do comportamento; EUA. 

 

 

PAINÉIS 

 
PA 01 – “Agressão como comportamento aprendido” 

Aline Macedo Tavares, Amauri Gouveia Jr., Bruno De Matos. 

 
Introdução: Os peixes da espécie Danio rerio possuem uma grande homologia com mamíferos, 

inclusive humanos (70-80%). Ambos os sexos apresentam comportamento agressivo e de 

hierarquia de dominância. O estabelecimento de dominância em situação diádica provoca 

alterações tanto fisiológicas, como alteração no nível de cortisol, quanto comportamentais, pois 

peixes submissos tendem a permanecer submissos e peixes dominantes tendem a permanecer 

dominantes, caracterizando o vencer ou perder como um comportamento aprendido logo, 

passível de extinção. Objetivos: Analisar se o resultado de lutas anteriores influencia nos efeitos 

das lutas posteriores, investigando se há continuidade do padrão de Vencer/Perder entre os 

mesmos oponentes e o tempo para extinção do comportamento de vencer ou perder. Métodos: 

Foram utilizados 16 sujeitos de sexo indeterminado (8 dominantes e 8 submissos) agrupados em 

díades e isolados pelo período de 6 horas por divisórias opacas postas ao meio de cada um dos 

aquários de vidro retangulares com 18 cm de comprimento, 9,7 cm de largura e 9 cm de altura, 

para depois serem expostos a sucessivas lutas em intervalos de 1, 2 e 4 dias. O uso dos animais 

foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa com Animais de Experimentação da UFPA com 

número de parecer 212-14. Resultados: A partir do Coeficiente de Tau de Kendall, encontrou-se 

total dependência entre lutas anteriores e posteriores na análise de dominância. Com o teste de 

Anova para medidas repetidas, para dados paramétricos, ou o teste de Friedman, para dados 

não-paramétricos, notou-se diminuição significativa nos comportamentos de morder (F/ X² = 

3,433; p= 0,036) e display (F/ X² = 4,832; p=0,01) para os dominantes e somente display F/ X² 

= 8,544; p= 0,036) para os submissos. No teste para verificar a relação linear encontrou-se uma 
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relação negativa significativa nos comportamentos de circular (Coeficiente linear = - 0,00713; p 

= 0,038) e display (Coeficiente linear= -0,048; p = 0,012) para dominantes e circular 

(Coeficiente linear= - 0,00859; p = 0,021) e display (Coeficiente linear = -0,0411; p= 0,047) 

para submissos também. E, por fim, o teste de correlação apontou resultados significativos nos 

comportamentos de circular (Coeficiente de correlação = -0,369; p =0,0377), display 

(Coeficiente de correlação = -0,441; p =0,00116) e recuar (Coeficiente de correlação = -0,384; p 

=0,0303) para os dominantes, e circular (Coeficiente de correlação= -0,483; p = 0,00535) e 

recuar (Coeficiente de correlação = -0,411; p = 0,0197) para submissos. Conclusões: Os 

resultados demonstram que em lutas entre mesmos adversários, há uma influência dos 

resultados de lutas anteriores, visto que o padrão de dominância estabelecido na primeira luta se 

manteve em todas as lutas posteriores. Notou-se uma diminuição da emissão de 

comportamentos para dominantes e submissos com o decorrer das lutas, provavelmente devido 

à economia de energia, considerando que a hierarquia já havia se estabelecido. O período de 

tempo de 4 dias não foi o suficiente para extinguir o comportamento de dominação ou 

submissão. 

 

Palavras-chave: aprendizagem; dominância; zebrafish. 

 

 
PA 02 – “Neurose: uma visão analítico-comportamental” 

Karla Karolina Ribeiro de Souza, Elias Silva Rosa Filho, Ana Leticia Moraes Nunes e Alexia 

Fabiana Souza. 

 
O termo neurose foi primeiramente utilizado por William Cullen, um químico e 

psiquiatra britânico para designar desordens do sistema nervoso. Posteriormente, a 

psicanálise fez uma releitura do conceito, cuja versão é atualmente a predominante.  

Freud, por sua vez, atribui ao inconsciente às diversas respostas exprimidas pelo sujeito 

com esse tipo de sofrimento psíquico e maquiou certas atribuições do contexto 

ambiental para a formação do sujeito com essa problemática. No entanto, surgiram 

outras abordagens com diferentes visões de homem e de mundo, sendo uma delas a 

Análise do Comportamento. O objetivo deste trabalho foi verificar qual a compreensão 

da abordagem comportamental sobre neurose e suas nuances. Para isso, foi realizada 

uma pesquisa bibliográfica com levantamento de dados em livros e artigos da área 

referentes a essa temática. Com base nos artigos e capítulos de livros selecionados foi 

possível compreender e classificar os comportamentos neuróticos. Inicialmente, foi 

realizada uma caracterização de comportamentos neuróticos como: ansiedade, 

compulsão, obsessão, sintomas conversivos e uso de álcool do ponto de vista funcional. 

Em seguida, buscou-se classificar os comportamentos característicos de transtornos de 

ansiedade, obsessivo-compulsivo e bipolar. Segundo a literatura, a neurose é 

conceituada pela abordagem comportamental como comportamento neurótico, sendo 

este o termo utilizado tradicionalmente para se referir a uma classe de comportamentos 

descritos por meio de modos desviados do padrão convencional de agir. O 

comportamento neurótico deve ser compreendido pelo modelo selecionista de 

aprendizagem e do ponto de vista funcional. É importante identificar a contingência de 

reforçamento em vigor na qual o comportamento neurótico é emitido (e.g. reforçamento 

positivo, negativo). Embora o termo neurose em sua origem tenha assento na 
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Psicanálise, a abordagem comportamental trata desta temática de forma bastante 

interessante e coerente. Ou seja, demonstra teorias sobre o comportamento neurótico e 

suas possíveis motivações, explicando a neurose sob a égide de suas premissas. A 

realização de pesquisas desta natureza proporciona um aprofundamento do 

conhecimento e possibilita analisar a temática sob a ótica de uma abordagem 

externalista e contextualista. 

 

Palavras-chave: Neurose; comportamento neurótico; Analise do Comportamento. 

 

PA 03 – “Intervenção terapêutica ocupacional em crianças c om transtorno do espectro 

autismo através do método teacch: um relato de experiência” 

 Luiz Augusto de Oliveira,
 
Ariane Pereira Firmino; Dayane Sanches de Castro; Gleice Kelly 

Caetano Vieira 

 

Introdução: O Transtorno do Espectro Autismo (TEA) se apresenta como déficits sociais e de 

comunicação, comportamentos repetitivos e restritivos alterando a capacidade funcional para o 

desempenho de atividades, podendo sofrer níveis variados de comprometimentos, levando a 

prejuízos na participação social. Considerando a necessidade de desenvolvimento de habilidades 

cognitivas, sensoriais, comportamentais e sociais, constata-se a necessidade de intervenção 

terapêutica ocupacional a fim de auxiliar a pessoa com TEA no engajamento de ocupações 

necessárias a sua independência e autonomia. Devido à variabilidade dos casos buscam-se 

instrumentos de avaliação e estratégias particularizadas a fim de alcançar as metas terapêuticas. 

Dessa forma, os estudos em Terapia Ocupacional tem procurado mostrar a eficácia de 

estratégias direcionadas ao desenvolvimento de pessoas com TEA por meio do método 

TEACCH (Traeatament and Education of Autistic and related Communication-handicapped 

Children), por se basear em um ensino estruturado, caracterizado por um sistema de organização 

de espaço, materiais e atividades através de figuras, objetos e formas geométricas, tendo como 

objetivo promover a interação e autonomia da criança em seu contexto social. Metodologia: 

Esse trabalho baseia-se em um relato de experiência realizada no Serviço de Atendimento 

Básico em Reabilitação (SABER). Participou desta intervenção uma criança com idade de 9 

anos, do sexo masculino e diagnosticada com TEA. Foram realizadas 10 sessões com duração 

de 30 minutos cada, no período de Maio a Julho de 2014. As etapas da intervenção foram 

divididas em: avaliação, que objetivou avaliar as habilidades e déficits para posteriormente 

elaborar o plano de tratamento visando aperfeiçoar os aspectos deficitários através de atividades 

que melhor se adequava para a criança. Após essa etapa, ocorreu a intervenção que se baseia na 

aplicação das atividades e por fim, a reavaliação que consistiu na comparação dos ganhos e 

perdas que a criança adquiriu no período que se encontrava na instituição. Baseado no fato de 

que crianças autistas serem aprendizes visuais, o método TEACCH se apresentou como a 

melhor abordagem, pois se sabe que o ambiente estruturado cria uma forte base para o 

aprendizado. Resultado: Na avaliação foi observado que a criança executava de forma 

satisfatória as atividades, porém em determinados momentos, dispersava e apresentava 

comportamento de birra e agressividade. Propuseram-se como intervenções atividades de 

pareamento utilizando recursos visuais tais como formas e cores com o objetivo de estimulação 

da atenção e concentração nas atividades, buscando como estratégia intervalos e regras de 

comportamento. Ao término observaram-se melhorias significativas de comportamento e 

concentração durante as atividades. Conclusão: Observou-se a importância da aplicação 



V Jornada de Análise do Comportamento de Belém                                           07 a 09 de outubro de 2014 

Caderno de Resumos da V Jornada de Análise do Comportamento de Belém 

 

TEACCH junto a criança com TEA na medida em que possibilitou sistematizar o ensino de 

habilidades desta criança utilizando procedimentos voltados ao aperfeiçoamento do aprendizado 

e comportamento. Acredita-se que essa pesquisa contribuiu de forma positiva e engajadora não 

somente para os profissionais que atuam nessa área, mas também para a família e educadores 

ligados diretamente a essa criança. 

 

Palavras-chave: Autismo, TEACCH, Terapia Ocupacional. 

 
VENCEDOR DO 4º PRÊMIO JOSÉ CARLOS SIMÕES FONTES 

PA 04 – “Introdução à análise do comportamento no contexto escolar” 

Yuri Leandro do Carmo de Souza, Raissa de Almeida Braga e Lorena Caroline Fernandes 

Santos 

 
O objetivo da educação é, em suma, o desenvolvimento de comportamentos que serão 

vantajosos no futuro. Isso envolve ensinar comportamentos como autocontrole, resolução de 

problemas e tomada de decisão, os quais devem dar chances ao indivíduo de contribuir com a 

sobrevivência de sua cultura. O presente trabalho foi fruto da disciplina Behaviorismo II, da 

Universidade Federal do Pará, que possibilitou aos autores ampliar o contato com a teoria e 

prática da Análise do Comportamento. O objetivo deste estudo é ilustrar algumas contribuições 

desta atuação ao campo da educação, em especial a educação formal, tomando por base os 

pressupostos de Skinner, no que se refere a formação de professores. Para isso, foi feito 

levantamento bibliográfico acerca do tema, com os descritores “Análise do comportamento”, 

“Educação”, “Formação de professores”, “Aprendizagem”, resultando em uma análise de 

trabalhos relacionados a respeito da aplicabilidade da Análise do Comportamento na formação 

de professores. Na Literatura levantada, constatou-se que ao intervir na preparação de 

professores com base na Análise do comportamento, há mudanças significativas no que diz 

respeito ao comportamento com base no que foi ensinado. Além disso, verificou-se resultados 

eficientes no uso de reforçamento positivo no que tange a instalação de comportamentos 

benéficos para a aprendizagem, como por exemplo, as práticas adequadas de estudo, tanto em 

alunos como em professores. Os resultados ainda ilustram a possibilidade de o professor atuar 

enquanto estímulo antecedente, em comportamentos de leitura e escrita. A maior demanda no 

sentido educacional se apresenta na necessidade de identificação de práticas de ensino que 

ajudem os alunos a aprender. Para que a análise do comportamento contribua para o ensino, ela 

deve estar presente na formação do professor, pois este é o mediador entre o aluno e o acesso a 

aprendizagem. A preparação do professor é um ponto crucial na construção de um sistema de 

ensino eficaz. Assim como a educação do aluno deve ser cuidadosamente estudada e planejada, 

a formação do educador também pressupõe uma análise das contingências que atuam sobre o 

seu comportamento e o planejamento para sua mudança. Apenas a garantia ao acesso dos 

saberes referentes a formação do professor não é suficiente para mudar a sua ação e alterar o 

método de ensino que, algumas vezes, não é bem sucedido. Tendo em vista este ser um ponto 

crucial no aperfeiçoamento educacional, o uso de instrumentos em sala de aula, modificando 

comportamentos que beneficiem o aluno e todo o sistema escolar, favorece a atuação para o 

levantamento de possíveis variáveis, susceptíveis de influenciar a aprendizagem, reordenando as 

contingências em vigor, de forma a aprimorar o ensino fornecido e os resultados alcançados. 

Assim é possível reafirmar a aplicabilidade da Análise do comportamento no contexto de 

formação de professores para educação de melhor qualidade. 
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