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Prefácio 

As Jornadas de Análise do Comportamento têm sido uma iniciativa com o objetivo 
de difundir cada vez mais a  filosofia do Behaviorismo Radical e Análise do 
Comportamento no interior do Brasil. Trata-se de uma série de eventos de natu-
reza acadêmica organizados por Analistas do Comportamento e que colocam em 
evidência as contribuições dessa abordagem para a Psicologia contemporânea. 

Realizadas anualmente no estado do Mato Grosso do Sul, constituem um espaço 
para a divulgação de trabalhos científicos e que fortalece a integração da comu-
nidade acadêmica de Mato Grosso do Sul em torno de um interesse comum. A IV 
Jornada de Análise do Comportamento, a edição mais recente do evento, foi reali-
zada em Corumbá e que superou todas as expectativas pela participação dos dis-
centes, docentes e profissionais da área de Psicologia. 

Esta obra consiste em um levantamento sistemático de temas abordados no 
evento envolvendo conceitos e princípios da Análise do Comportamento. A cole-
tânea contém revisões de literatura sobre o paradigma de equivalência de estí-
mulos, o tratamento do transtorno do espectro autista e terapia analítico com-
portamental. A diversidade de temas também abrange questões empíricas, como 
o estudo sobre contraste comportamental, até intervenções aplicadas, como na 
Terapia de Aceitação e Compromisso. Sem dúvida são produções que contribuem 
para o desenvolvimento da Análise do Comportamento no Brasil.  

Os organizadores conseguiram reunir os capítulos numa sequência que permite 
ao leitor uma visão mais abrangente da multiplicidade de temas abordados. O 
livro é o reflexo do trabalho de um grupo de profissionais de diferentes áreas de 
atuação e que destacam o Mato Grosso do Sul como um polo promissor de for-
mação e atuação das novas gerações de Analistas do Comportamento. 

Wilson Ferreira de Melo                                                                                        

Professor Emérito da UFMS 
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Apresentação 

“Sonho que se sonha só 
É só um sonho que se sonha só 

Mas sonho que se sonha junto é realidade” (Raul Seixas) 

O Mato Grosso do Sul é um estado conhecido por sua extensão territorial, sua 
biodiversidade e sua complexidade sociocultural. Tamanha diversidade nos pre-
senteia com novas contingências a serem conhecidas e investigadas. Por outro 
lado, a distância física entre os centros universitários e o escasso número de ana-
listas do comportamento, são um desafio ao entrelaçamento de contingências 
que fortaleçam e sustentem uma prática cultural analítica comportamental no 
estado. 

Uma das estratégias para suplantar tais dificuldades foram a realização de even-
tos científicos como as Jornadas de Análise do Comportamento (JAC). Em 2019 
houve a A IV Jornada de Análise do Comportamento do Mato Grosso do Sul 
(JAC-MS) contou com a parceria da Universidade Federal do Mato Grosso do Sul 
(UFMS) e Universidade Católica Dom Bosco, de Campo Grande (UCDB). Além 
disso, contou com o apoio do apoio do Conselho Federal de Psicologia (CFP). O 
evento reuniu cerca de 250 espectadores entre acadêmicos e profissionais da Psi-
cologia vindos de diversas partes do estado. Os trabalhos apresentados no even-
to resultaram no segundo volume do livro Diálogos em Análise do Comporta-
mento foi publicado. 

A coletânea Diálogos em Análise do Comportamento II é fruto de um esforço co-
letivo para manter uma rede colaborativa entre pesquisadores, profissionais e 
alunos interessados na Análise do Comportamento. Nela são apresentados traba-
lhos desenvolvidos por analistas do comportamento locais e parceiros de outros 
estados que gentilmente aceitaram o convite de auxiliar no fortalecimento e dis-
seminação dos conhecimentos analíticos comportamentais no Mato Grosso do 
Sul. 

Nesta obra de 11 capítulos, os leitores são convidados a desfrutar conosco das 
explanações realizadas nos nossos eventos. No primeiro capítulo somos agracia-
dos com uma discussão necessária sobre o preconceito na revisão bibliográfica 
de Táhcita M. Mizael e João H. de Almeida. No trabalho com o título “Uso do 
paradigma de equivalência de estímulos no estudo do preconceito: uma revisão 
dos estudos da área”, os autores revisaram a literatura do paradigma de equiva-
lência de estímulos no estudo do preconceito.  
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No segundo capítulo de Jéssica Cassiano Lopo Vital, Rayni Paes Niemiez e Fran-
ciele Ariene Lopes Santana intitulado “Comportamento de estudar: autorregula-
ção da aprendizagem no ensino superior”, os leitores conhecerão os resultados 
do trabalho realizado na Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS) 
com oficinas de estratégias de estudos e organização do tempo com estudantes. 
Trabalho este que tem proporcionado mudanças na organização da vida acadê-
mica dos estudantes, demonstrando como novos hábitos de estudos podem ser 
aprendidos.  

O capítulo 3 apresenta uma revisão bibliográfica realizada pela autora Priscila 
Ferreira de Carvalho Kanamota sobre o estado da arte dos trabalhos publicados 
no Brasil sobre treinamento de pais de pessoas com autismo. O capítulo tem o 
tema “Treinamento de pais de indivíduos com transtorno do espectro autista na 
análise do comportamento: revisão de literatura em bases de dados nacionais”. 

Intitulado “O contraste comportamental: aplicações da Lei da Igualação com es-
tudantes universitários”, dos autores Pablo Cardoso de Souza, Marcos Vinicios 
Pereira da Cruz, Dauã Luiz de Costa Dalla Corte e Gabriel Henrique Nunes Fran-
co, é o quarto capítulo do livro e apresenta uma pesquisa básica que investiga 
processos psicológicos básicos como o contraste comportamental em esquemas 
múltiplo e concorrente. O capítulo apresenta alternativas metodológicas para o 
estudo do comportamento humano no contexto experimental. 

No capítulo 5, as autoras Izabela Decknes Corrêa, Vitória Ramos Marianno, 
Mayane Marques Andreu e Luziane de Fátima Kirchner discorrem sobre a dor 
crônica. Em “Contribuições da terapia de aceitação e compromisso para adultos 
com fibromialgia” os leitores poderão verificar a análise de oito estudos que 
apresenta a eficácia e a efetividade da ACT a pessoas com Fibromialgia.  

O sexto capítulo, de Pietra Garcia Oliveira, Thaize de Souza Reis e Lucas Ferraz 
Córdova, intitulado “Análise das contingências patriarcais: o feminismo como 
prática de contra controle” os autores discorrem, segundo uma visão analítico 
comportamental, como algumas práticas culturais seculares impõem uma condi-
ção de opressão às mulheres e das várias manifestações do feminismo como uma 
estratégia de contraposição a esta situação de desigualdade entre os gêneros. De 
autoria de Daniel Santos Braga, Rodrigo Lopes Miranda e André A. B. Varella, o 
capítulo 7 “Terapia analítico-comportamental infantil: uma revisão narrativa da 
coleção ‘Sobre Comportamento e Cognição’”, resgata os capítulos publicados so-
bre terapia com criança e se debruça a investigar se esses capítulos contemplam 
as definições e estratégias desse modelo de intervenção da TACI. 

Em “Videomodelação no treinamento de terapeutas para implementar ensino 
incidental em crianças com autismo: um estudo piloto, os autores Bruna Cobal-
chini, Thiago dos Santos Ferraz, Carlos Magno Corrêa de Souza e André Augusto 
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Borges Varella, apresentam o resultado de uma intervenção com duas acompa-
nhantes terapêuticas que foram submetidas a um treino de videomodelação. O 
capítulo 9, “Considerações sobre responsividade terapêutica em atendimentos à 
pais/cuidadores com a utilização do programa promove-pais” das autoras Prisci-
la Ferreira de Carvalho Kanamota e Alessandra Turini Bolsoni-Silva, trata-se de 
uma pesquisa de processo que enfatiza a importância dos terapeutas de conside-
rarem a variável relação terapêutica mesmo quando adotam um protocolo de 
atendimento padronizado. O capítulo também destaca a utilidade dos programas 
PROMOVE na consideração da responsividade terapêutica. 

O décimo capítulo aborda “O papel do controle metafórico na ciência e na arte”. 
Os autores Lucas Ferraz Córdova e Priscila Sampaio Espíndola explicam como as 
categorias de operantes verbais elaborados por B.F. Skinner podem ajudar a 
compreender as manifestações artíticas segundo uma abordagem pragmática e 
funcionalista. Para finalizar a obra, o capítulo intitulado “História do behavio-
rismo: o que sabemos até hoje?” dos autores Fernando Andrés Polanco e Rodrigo 
Lopes Miranda, nos remete a uma compreensão organizada dos registros históri-
cos sobre o behaviorismo. Apresenta de maneira cronológica os acontecimentos, 
ideias, personagens e instituições que foram parte central de uma Psicologia, 
como o estudo do comportamento.  

Esperamos que a leitura seja útil, prazerosa e potencializadora. Sejam todos 
bem-vindos a leitura dessa obra!     

Priscila Ferreira de Carvalho Kanamota  

Pablo Cardoso de Souza 

Luziane de Fátima Kirchner 

(Organizadores) 
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CAPÍTULO 1. USO DO PARADIGMA DE EQUIVALÊNCIA DE 
ESTÍMULOS NO ESTUDO DO PRECONCEITO: UMA REVISÃO DOS 
ESTUDOS DA ÁREA 

Táhcita M. Mizael  1

João H. de Almeida  2

A análise do comportamento como perspectiva científica, focada em prever pa-
drões específicos de comportamento e controlar variáveis ambientais, sempre 
enfrentou um grande desafio. Este consistia em como explicar adequadamente 
comportamentos que aparentemente não eram fruto de generalização e que não 
tinham se estabelecido por condicionamento, ou seja, que não haviam sido sele-
cionados por contingências diretas. A resposta a essa questão foi possível apenas 
a partir da década de 1970, e se deve especialmente ao trabalho de Murray Sid-
man. Em 1971, Sidman foi capaz de ensinar um garoto com atraso severo no de-
senvolvimento a parear palavras impressas ao som das mesmas, sem um ensino 
direto (Sidman, 1971). 

A partir desse trabalho, as possíveis estratégias de como a ciência do comporta-
mento deveria realizar suas análises funcionais estava mudada, graças a uma ou-
tra forma de aprendizagem observada que não dependia mais que os seres hu-
manos aprendessem diretamente sobre como responder aos estímulos, mas que 
permitia que aprendendo apenas algumas respostas inúmeras outras emergiriam 
(Critchfield, Barnes-Holmes & Dougher, 2018; Sidman & Tailby, 1982). Essa des-
coberta tem um valor indescritível para a análise do comportamento. O desen-
volvimento dessa nova linha de pesquisa culminou com a proposição de uma 
nova contingência que permitia estabelecer o potencial para que essas relações 
emergentes fossem estabelecidas (Sidman, 1986), e mais tarde, com o reconhe-
cimento que as próprias contingências de reforço permitiam, em determinados 
contextos, o estabelecimento dessas relações emergentes (Sidman, 2000).  

Classicamente, o tipo de contingência que é necessário para o estabelecimento 
dessas relações emergentes é a aprendizagem de relações de pelo menos discri-
minações condicionais com um elemento em comum entre elas, o que já permiti-
ria a observação de comportamentos emergentes (Sidman & Tailby, 1982). Para 
uma comprovação inequívoca desse fenômeno, é ideal que as relações ensinadas 
sejam arbitrárias, ou seja, que elas não tenham outros tipos de controle topográ-

 Doutora em Psicologia (UFSCar). Pós-doutoranda em Psicologia Experimental no Laboratório de Análise 1

Biocomportamental da Universidade de São Paulo (LABC – USP). Bolsista FAPESP (Processo 2020/02548-7).

 Doutor em Psicologia (UFSCar). Professor substituto da Universidade Estadual de Londrina (UEL).2
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ficos. Dessa forma, o estabelecimento das discriminações condicionais seria a 
única explicação possível para as respostas emergentes, ou seja, comportamentos 
estáveis e previsíveis diante de uma história específica de discriminações condi-
cionais, mas nunca anteriormente diretamente reforçados.  

Para exemplificar esse aprendizado, uma discriminação condicional frequente-
mente envolve uma relação de condicionalidade entre estímulos-modelo e estí-
mulos de comparação. Os estímulos-modelo (e.g., A1 ou A2), ou funcionalmen-
te, estímulos condicionais irão sinalizar qual de um arranjo de dois ou mais es-
tímulos de comparação (e.g., B1 ou B2) permitiria o acesso a uma contingência 
reforçadora, e também que os demais estímulos desse arranjo não serão seguidos 
de reforço. Cada um dos estímulos de comparação funciona como um estímulo 
discriminativo, só que essa função é condicional a presença de um estímulo-mo-
delo específico (Catania, 1999). O que a descoberta de Sidman permitiu foi a 
compreensão de que essa aprendizagem estabelecia uma relação estímulo-estí-
mulo entre estímulos discriminativos e condicionais, estabelecendo funções re-
versíveis entre eles, o que foi chamado de propriedade simétrica (A1 estabelece 
B1 como estímulo discriminativo e, de forma emergente, B1 estabelece A1 como 
estímulo discriminativo). Adicionalmente, a aprendizagem de outra discrimina-
ção condicional (e.g., B1-C1) permite essa substituição de funções já descrita (ou 
seja, C1 estabelece sem um treino direto B1 como estímulo discriminativo), mas 
também garante a emergência dessa relação entre os estímulos da discriminação 
condicional anterior e a presente (A1 estabelecerá C1 como discriminativo e C1 
estabelecerá essa mesma função para A1). Essa última é a propriedade de transi-
tividade (Sidman, 2000). Já nos primeiros estudos (e.g., Sidman, 1971, Sidman 
& Cresson, 1973, entre outros) foi também observado que estímulos fisicamente 
idênticos também permitiam o estabelecimento destas funções discriminativas, 
mesmo na ausência de treino anterior, o que foi chamado de reflexividade. 
Quando essas três propriedades eram sistematicamente comprovadas, podería-
mos dizer que as relações entre determinado conjunto de estímulos seriam rela-
ções de equivalência, o que implicava que eles seriam substituíveis em determi-
nados contextos.  

Esse paradigma, chamado de paradigma de equivalência de estímulos, permitiu 
então à análise do comportamento compreender uma forma nova de interação 
humana com o ambiente. Para a aprendizagem, não mais seriam necessárias ex-
periências de reforçamento direto para todas as respostas possíveis, uma vez 
que, em relações estímulo-estímulo, a aprendizagem de algumas relações iniciais 
possibilitaria uma aprendizagem exponencial (Sidman, 1994). De forma prática, 
essa proposta permitiu uma explicação comportamental do comportamento sim-
bólico, uma nova maneira de investigar relações entre símbolos e referentes, pa-
lavras e eventos e também da generatividade que é inerente a esse repertório 
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comportamental. Essas relações equivalentes permitiram o estudo dos mais dife-
renciados fenômenos. Nas palavras do próprio Sidman: 

Eu acredito que as relações de equivalência estejam subjacentes a todos es-
tes exemplos: a bandeira se torna equivalente a nossa nação e a suas insti-
tuições; em algumas condições, estátuas se tornam equivalentes aos seus 
modelos; um dano no para-choque traseiro do carro de alguém é equivalen-
te a um tapa na cara; reclamar do mesmo dano é equivalente a iniciar uma 
agressão corporal; hostilidade verbal é equivalente a agressão física; pala-
vras ofensivas são equivalentes a objetos afiados; criar hipóteses sobre uma 
situação é equivalente a realizar a ação (Sidman, 1994, p. 6) . 3

Os exemplos apresentados por Sidman permitem compreender a variedade com-
portamental e a relevância que o paradigma de equivalência de estímulos tem 
para as investigações analítico-comportamentais. Neste capítulo, nosso foco será 
especialmente no interesse em como esse paradigma nos permite estudar vieses 
ou preconceitos. Portanto, o objetivo deste capítulo foi revisar os estudos que uti-
lizaram o paradigma de equivalência de estímulos no estudo de diferentes tipos 
de preconceito. 

Como a equivalência de estímulos pode explicar preconceitos ou 
vieses comportamentais?  

Fica claro, a partir dos exemplos de Sidman, o impacto que palavras e ações hos-
tis têm sobre as vítimas desse tipo de violência. Esse paradigma nos permite ir 
além da compreensão desse impacto, nos permite compreender como determi-
nados grupos ou padrões comportamentais podem ser considerados certos ou 
errados, bonitos ou feios, dominantes ou subordinados. Em outras palavras, o 
paradigma de equivalência de estímulos nos permite entender como funções são 
estabelecidas de maneira emergente aos estímulos ambientais.  

Nesse sentido, a perspectiva de compreensão de respostas enviesadas ou precon-
ceituosas baseia-se na ideia de que interações comportamentais aprendidas indi-
retamente podem compreender esse repertório. Somos capazes de estabelecer 
funções a estímulos a partir do estabelecimento de relações arbitrárias. Respon-
demos a funções estabelecidas indiretamente por determinados estímulos que 
foram relacionados a outros, e nesse contexto, essas respostas podem apresentar 

 No original: “I believe that equivalence relations underlie all these examples: the flag has become equivalent to 3

our nation itself and its institution; under some conditions, statues become equivalent to their models; a dent in 
the rear fender of one’s car is equivalent to a slap in one’s face; to complain about such a dent is equivalent to 
initiating a bodily assault; verbal hostility is taken as equivalent of physical aggression; sharp words are the 
equivalent of sharp instruments, hypothesizing an action is equivalent to performing the action”.
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topografias moralmente reprováveis, como respostas agressivas, violentas, que 
contribuam para a segregação e humilhação de grupos populacionais. Além des-
te tipo de respostas, a própria organização de valores, qualidades e hierarquias 
sociais são também arbitrariamente estabelecidas, de modo que essas respostas 
emergentes permitem a criação de uma norma, de uma ideia de correto e erra-
do, que estará presente em todas as interações com esses estímulos e com os ou-
tros inúmeros estímulos, em classes de estímulos equivalentes a que estes estive-
rem incluídos.  

Nesse contexto, uma questão se torna extremamente relevante: qual é a possibi-
lidade de modificação desses comportamentos considerados preconceituosos, 
uma vez estabelecidos? Sabemos que operantes, por exemplo, são sensíveis a al-
terações de contingências reforçadoras e modificações como essas afetam tam-
bém o controle discriminativo como um todo (Baum, 2003; Skinner, 1953). Isso 
também é fato para o condicionamento respondente, em que a ausência de pa-
reamentos entre estímulos incondicionados e estímulos condicionados pode 
culminar com a ocorrência da extinção respondente, ou mesmo afetar inúmeras 
propriedades dos comportamentos respondentes condicionados (Pierce & Che-
ney, 2013). Como seria a flexibilidade desse comportamento simbólico, visto 
que, na grande maioria das ocasiões, ele provavelmente é estabelecido de forma 
emergente, ou seja, sem ser seguido por uma consequência?  

Estudos sobre reorganização de classes de estímulos equivalen-
tes 

A resposta a essa questão pode ser encontrada ao observarmos um conjunto va-
riado de estudos que, direta ou indiretamente, buscaram elucidar a viabilidade 
da mudança de classes de equivalência após o seu estabelecimento. Esses estu-
dos não investigaram a formação e mudança de preconceitos, mas a formação de 
classes com estímulos abstratos. Uma parte destes estudos indicava que, uma vez 
estabelecidas, era muito difícil que essas relações de equivalência fossem modifi-
cadas (e.g., Pilgrim & Gazilio, 1990, 1995; Pilgrim, Chambers, & Galizio, 1995). 
Outros trabalhos também corroboraram os dados observados por esses pesquisa-
dores, apontando que, uma vez demonstradas as respostas emergentes, elas 
eram difíceis de serem alteradas (para uma revisão completa sobre o tema, ver 
Almeida e Haydu, 2009).  

Por outro lado, contrariando essa perspectiva, outros trabalhos (e.g., de Garotti, 
de Souza, de Rose, Molina, & Gil, 2000; Dube, McIlvane, Maguire, Mackay, & 
Stoddard, 1989; Roche, Barnes, & Smeets, 1997; Smeets, Barnes-Holmes, Akpi-
nar, & Barnes-Holmes, 2003), relataram uma possibilidade de mudança nessas 
relações, especialmente por meio da reversão ou reorganização das discrimina-

 4



ções condicionais anteriormente ensinadas. Este outro conjunto de estudos suge-
ria que essas respostas emergentes, mesmo sendo estabelecidas na ausência de 
contingências reforçadoras diretas, seriam passíveis de mudança desde que de-
terminadas características de procedimento estivessem presentes.  

Em uma revisão de literatura sobre esse tema, Almeida e Haydu (2009) aponta-
ram diversas variáveis de procedimento que permitiriam a modificação ou reor-
ganização de classes de estímulos equivalentes. Podemos destacar, por exemplo, 
a inclusão de um bloco de revisão das relações de linha de base ou treinos mis-
tos, que nada mais são do que apresentar previamente aos testes, blocos mistos 
incluindo todas as relações treinadas diretamente, seja de forma consequencia-
da, nos treinos mistos, ou sem a apresentação de consequências programadas , 4

na revisão de linha de base. O número de elementos na classe também pareceu 
uma questão relevante nesse tema de pesquisas, como foi relatado por Folsta e 
de Rose (2007).  

Outra variável potencialmente relevante foi o tipo de estrutura de treino. A es-
trutura de treino é definida pela forma como as discriminações condicionais de 
linha de base são estabelecidas. Essa estrutura de treino irá afetar quantos estí-
mulos nessas relações de discriminação condicional possibilitarão a emergência 
de relações derivadas (não diretamente treinadas). Em uma estrutura de treino, 
os estímulos que se intersectam com dois ou mais estímulos são chamados de 
nódulos. Assim, as estruturas de treino podem ser uninodais (ter apenas um nó-
dulo). Nesse caso, tem-se dois tipos de estruturas: modelo como nódulo (Sample-
as-Node – SaN – e.g., AB-AC-AD-AE) e comparação como nódulo (Comparison-as-
Node – CaN – e.g, BA-CA-DA-EA). Também é possível que uma estrutura de trei-
no seja multimodal, ou seja, tenha vários nódulos diferentes. Nesse tipo de estru-
tura, chamado de linear (linear series, em inglês), a cada nova discriminação 
condicional, o estímulo comparação anterior ganhará uma função de modelo, 
como no ensino das relações AB-BC-CD-DE (para uma revisão completa, ver 
Saunders & Green, 1999).  

Quando utilizamos estímulos com significado pré-experimental, a complexidade 
aumenta ainda mais, uma vez que o uso de estímulos com significado afeta in-
clusive o próprio estabelecimento de classes de equivalência (e.g., Arntzen & 
Mensah, 2020; Fields & Arntzen, 2018).  

 Ou com a porcentagem de tentativas reforçadas abaixo de 100%.4
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Paradigma de equivalência de estímulos e Paradigma das Rela-
ções Conflitantes  

Um desafio especial nos trabalhos que utilizam o paradigma de equivalência de 
estímulos no estudo do preconceito é que as classes de estímulos equivalentes 
iniciais não foram estabelecidas em laboratório, isto é, são classes estabelecidas 
pré-experimentalmente. Essa característica dificulta o acesso a história individual 
de aprendizagem de cada uma destas relações nos indivíduos. Apesar de poder 
constituir uma dificuldade, nos termos acima descritos, vários estudos utilizaram 
o que tem sido chamado de Paradigma das Relações Conflitantes para estudar 
tais classes pré-experimentais (Mizael, de Almeida, Silveira, & de Rose, 2016).  

Nesse paradigma, participantes são expostos a treinos das relações AB e BC (por-
tanto, um treino linear) , de modo que os estímulos A e C são familiares, os es5 -
tímulos B são considerados abstratos, e que os estímulos A são considerados pré-
experimentalmente estímulos opostos ou incompatíveis com os estímulos C (e.g., 
treinar um símbolo positivo com um estímulo abstrato (AB) e, depois, o estímulo 
abstrato com faces de pessoas negras (BC). Em seguida, avalia-se se os partici-
pantes, após serem ensinados a relacionar AB e BC, relacionam os estímulos A 
com os C (e vice-versa). Portanto, quando os participantes formam essas classes, 
dizemos que essa performance conflita com a história presumida de vida destes.  

Estudos com o Paradigma das Relações Conflitantes 

Nesta seção estão descritos os estudos que foram identificados como investigan-
do relações conflitantes a partir do paradigma de equivalência de estímulos. Para 
uma compreensão mais rápida destes, com características básicas de seus proce-
dimentos e resultados sintetizados, foi organizada a Tabela 1. 

O primeiro estudo publicado que utilizou o paradigma de equivalência de estí-
mulos no estudo do preconceito foi o de Watt, Keenan, Barnes e Cairns (1991). 
A pesquisa teve o objetivo de determinar se a categorização social poderia ser 
estudada com o paradigma de equivalência de estímulos. Vinte e três participan-
tes, 12 católicos da Irlanda do Norte, seis protestantes da Irlanda do Norte, e 
cinco protestantes ingleses participaram do estudo, que foi conduzido na Irlanda 
do Norte. O treino envolvia o ensino de nomes católicos (A) a sílabas sem senti-
do (B; relação AB) e, em seguida, o ensino destas sílabas (B) com símbolos pro-
testantes (C; relação BC). Foram treinadas três classes de estímulos (A1B1-B1C1, 
A2B2-B2C2 e A3B3-B3C3). Antes de realizar os testes, os participantes realiza-

 Poucos estudos utilizam outra estrutura de treino, contudo, o foco continua o mesmo: verificar se, após um 5

treino, relações entre estímulos considerados opostos ou incompatíveis emergem em uma mesma classe.

 6



ram um treino com todas as relações de linha de base e com feedback em apenas 
50% das tentativas alternadas.   

Tabela 1. Estudos sobre o Paradigma de Relações Conflitantes 

Autores N Estímulos* Utilizados Seleção dos Participan-
tes

Tipo de 
pre-
concei-
to ava-
liado

Estru-
tura 
de 
Trei-
no

Partici-
pantes 
que reor-
ganiza-
ram as 
classes

Watt, Kee-
nan, Barnes 
e Cairns 
(1991)

23 adultos  

(12 católicos da 
Irlanda do Norte, 
seis protestantes da 
Irlanda do Norte, e 
cinco protestantes 
ingleses)

A = nomes católicos; 

B= sílabas sem senti-
do; 

C=símbolos protestan-
tes

Católicos e protestan-
tes

Religio-
so

Line-
ar 

8/23

Moxon, 
Keenan e 
Hine (1993)

19 adultos (10 
homens e nove 
mulheres)

A = profissões consi-
deradas masculinas;  

B = sílabas sem senti-
do; 

C = nomes considera-
dos femininos

Homens e Mulheres Viés de 
gênero

Line-
ar

7/19

McGlinchey 
e Keenan 
(1997)

36 (28 crianças, 2 
adolescentes e 6 
adultos)

A = símbolo católico 
ou protestante; 

B = face de um ho-
mem; 

C= símbolo protestan-
te ou católico

Religio-
so

Line-
ar

23/36 
(todos 
crianças)

Dixon, Reh-
feldt, Zlom-
ke e Robin-
son (2006) -  

Estudo 1

7 adultos A= palavras relacio-
nadas ao Oriente Mé-
dio; 

B= símbolos relacio-
nados ao terrorismo; 

C= símbolos dos EUA

Americanos Religio-
so/ 

Cultu-
ral

SaN 4/7

Dixon, Reh-
feldt, Zlom-
ke e Robin-
son (2006) -  

Estudo 2

7 adultos A= símbolos dos EUA 

B = símbolos do Ori-
ente Médio (B1 e B3) e 
dos EUA (B2) 

C= símbolos dos EUA 
(C1 e C3) e símbolo do 
Oriente Médio (C2)

Americanos Religio-
so/ 

Cultu-
ral

SaN 1/7
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Nota. *estímulos utilizados no treino relevantes para a fase de testes.  

Os testes contaram com três características: 1) tentativas de linha de base mes-
cladas com tentativas de teste; um teste de equivalência modificado, no qual os 
experimentadores verificavam se, diante dos símbolos protestantes (C), os parti-
cipantes escolheriam um nome católico ou um protestante [haviam três estímu-
los de comparação: um nome católico (e.g., Brendan Doherty – A1), outro nome 
católico (e.g., Seamus Quinn – A2) e um nome protestante nunca apresentado 
durante o treino (e.g., Billy Wilson)]. A terceira característica foram tentativas 
de generalização, de modo que os três símbolos protestantes foram utilizados 
como estímulos-modelo, mas os estímulos de comparação foram três nomes no-
vos, um considerado católico (Eamon McAleer), um considerado protestante 

Dixon e 
Lemke 
(2007)

8 adultos A = estímulos abstra-
tos 

B= palavras “bom”, 
“neutro” e “mal”; 

C= imagens de ho-
mens do Oriente Mé-
dio, objetos de uso 
cotidiano e imagens de 
homens estaduniden-
ses

Classificação de ima-
gens de pessoas do 
Oriente Médio, indiví-
duos americanos e 
objetos em uma escala 
Likert 

Religio-
so/ 

Cultu-
ral

SaN 7/8

de Carvalho 
e de Rose 
(2014)

4 crianças A = símbolo positivo e 
negativo 

B= estímulos abstratos 

C=faces de homens 
negros

Seleção de faces ne-
gras, brancas, ou de 
um estímulo abstrato 
diante de um símbolo 
positivo ou negativo

Racial Line-
ar

1/4

Mizael, de 
Almeida, 
Silveira e de 
Rose (2016)

13 crianças A = símbolo positivo e 
negativo 

B= estímulos abstratos 

C=faces de pessoas 
negras

Avaliação de faces 
negras, brancas e dis-
tratores em escala tipo 
Likert + Seleção de 
faces negras, brancas, 
ou de um estímulo 
abstrato diante de um 
símbolo positivo ou 
negativo

Racial Line-
ar

13/13

Haydu, 
Camargo e 
Bayer 
(2015)

28 adultos A = time favorito, rival 
mediano e maior rival 

B= símbolos abstratos 

C= palavras “ruim”, 
“regular” e “bom”

Membros do fã-clube 
de um time de futebol 
por mais de 10 anos + 
possuir pelo menos 
uma tatuagem relacio-
nada ao time favorito

Cultu-
ral 
(Times 
de 
fute-
bol)

Line-
ar

Não rela-
tado 
(análise 
de grupo)

Strand e 
Artzen 
(2020)

24 adultos (10 em 
grupo controle; 
grupo 1; N=7 e 
grupo 2; N=7)

A = estímulos relacio-
nados ao time LSK 

B= símbolos abstratos 

C= estímulos relacio-
nados ao time VIF

Torcedores com uma 
tatuagem do time, que 
compareceram a todos 
os jogos do time na 
cidade (home games), 
ou que entraram em 
uma briga relacionada 
ao time

Cultu-
ral 
(Times 
de 
fute-
bol)

Line-
ar

10/14
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(Robert Scott), e o terceiro nome considerado neutro – não identificável como 
católico ou protestante pelos participantes (Ilya Galakov).  

Entre os participantes da Irlanda do Norte, sete católicos e um protestante for-
maram as classes de equivalência entre os nomes católicos e os símbolos protes-
tantes. Os demais escolheram um nome protestante na presença do símbolo pro-
testante. Esse padrão do tipo “protestante-protestante” foi repetido no teste de 
generalização para todos os participantes que não formaram as classes. Por outro 
lado, os católicos que formaram as classes demonstraram performance variada 
neste teste. Todos os cinco participantes ingleses formaram as classes de equiva-
lência e, coerentemente, não responderam de maneira consistente no teste de 
generalização, afinal, os participantes não haviam aprendido, em suas histórias 
de vida, que os símbolos se relacionavam ao protestantismo, e que alguns nomes 
eram “católicos” e outros, “protestantes”.  

O estudo de Moxon, Keenan e Hine (1993) foi bastante semelhante ao de Watt 
et al. (1991), porém utilizou como estímulos nomes e profissões considerados 
masculinos ou femininos. Os experimentadores recrutaram 19 participantes em 
uma Universidade da Irlanda do Norte (10 homens e nove mulheres). O treino 
consistiu no ensino da relação entre profissões consideradas masculinas (moto-
rista de caminhão, executivo e construtor  – A) e três sílabas sem sentido (GID, 6

YUM, PUK – B; portanto, relação AB). Em seguida, essas sílabas sem sentido (B) 
apareciam como estímulos-modelo, e as comparações eram três nomes conside-
rados femininos (Anne, Katie e Suzanne, C; portanto, relação BC). Semelhante a 
Watt et a. (1991), antes dos testes, os participantes faziam um treino com todas 
as relações de linha de base e feedback em apenas 50% das tentativas. Os testes 
tiveram as mesmas características do estudo de Watt et al. (1991), isto é, algu-
mas tentativas de linha de base foram mescladas com as tentativas de teste, o 
teste de equivalência utilizado foi uma modificação do teste clássico, de modo 
que os participantes deveriam escolher, diante dos nomes considerados femini-
nos, entre profissão masculina, outra profissão masculina, e profissão feminina 
(enfermeira, secretária ou vendedora ), e algumas tentativas de teste foram de 7

generalização. Nessas tentativas, diante dos nomes femininos, os participantes 
deveriam escolher entre uma palavra relacionada a masculinidade (firme - hard), 
uma palavra relacionada a feminilidade (branda - soft) ou uma palavra neutra 
(água - water).  

Os resultados mostraram que somente sete participantes (três homens e quatro 
mulheres) formaram as três classes de equivalência pretendidas pelos experi-
mentadores, ou seja, passaram a relacionar profissões consideradas masculinas a 

 Note que esse estudo foi conduzido em um país de língua inglesa e, portanto, as palavras utilizadas não possu6 -
em gênero marcado como a língua portuguesa. As palavras utilizadas foram: truck driver, executive e builder.

 Nurse, secretary e shop assistant.7
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nomes considerados femininos. Diante dos nomes “femininos”, os homens esco-
lheram o estímulo novo (profissão considerada feminina) em 42% das ocasiões, 
e as mulheres o escolheram em apenas 18% das tentativas. Essa diferença foi es-
tatisticamente significativa. Nos testes de generalização, a performance dos par-
ticipantes foi bastante variada, de modo que o desempenho dos homens não foi 
significativamente diferente do das mulheres.  

O estudo de McGlinchey e Keenan (1997) também foi conduzido na Irlanda do 
Norte. Participaram 28 crianças de 5 a 11 anos de idade, além de dois pré-ado-
lescentes de 12 anos e seis adultos. Metade das crianças estudava em uma escola 
católica, e outra metade, em uma escola protestante. Cinco dos oito participan-
tes mais velhos eram católicos, e os demais, protestantes. O treino tinha a se-
guinte estrutura: um símbolo protestante (A1) era relacionado com a face de um 
homem (B1), e um símbolo católico (A2) era relacionado a face de outro homem 
(B2). Em seguida, a face B1 era relacionada a um símbolo católico (C1), e a face 
B2 era relacionada a um símbolo protestante (C2). Desse modo, o objetivo era 
verificar se os participantes colocariam, na mesma classe, um símbolo católico e 
outro protestante. Antes dos testes, os participantes faziam um treino onde as 
duas relações de linha de base eram apresentadas no mesmo bloco de treino, 
com feedback em metade das tentativas intercaladas.  

Foram realizados três tipos de testes nesse experimento, e esses testes foram da-
dos em ordens diferentes entre os participantes. O teste 1 era um teste de sime-
tria (BC e CB). O teste 2 era o teste de equivalência tradicional (AC e CA). Por 
fim, o teste 3 era um teste de equivalência modificado, onde diferentes combina-
ções de estímulos de comparação foram utilizadas na presença dos modelos C1 
(símbolo católico) e C2 (símbolo protestante). Foram verificadas se, diante dos 
estímulos C, os participantes escolheriam as comparações indiretamente treina-
das ou um novo estímulo (e.g., novo símbolo católico, um estímulo neutro ou 
um novo símbolo protestante ). Nesse sentido, o Teste 3 tinha a mesma função 8

que o teste de generalização utilizado nos experimentos de Watt et al. (1991) e 
Moxon et al. (1993).  

Os resultados mostraram que todos os participantes demonstraram as relações 
de simetria do Teste 1. De maneira geral, 23 crianças formaram as classes de 
equivalência, relacionando os símbolos católicos com os protestantes, e vice-ver-
sa. Dessas, 14 eram protestantes e nove eram católicas. Essas 23 crianças tam-
bém responderam de maneira consistente, mantendo esse tipo de responder no 
Teste 3, relacionando, por exemplo, C1 com A1 (e não X1/outro símbolo católi-
co). Quatro outras crianças formaram as classes de equivalência, porém modifi-

 As combinações foram as seguintes: Cl: AI-Xl; Cl: AI-YI; C2: A2-X2; C2: A2-Y2, sendo que X1 = foto do 8

papa João Paulo II (símbolo católico), Y1 = símbolo neutro, X2 = foto de um político protestante, e Y2 = outro 
símbolo neutro.  
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caram suas respostas no Teste 3. Os participantes mais velhos (adultos e pré-ado-
lescentes) não formaram as classes de equivalência e tiveram um responder va-
riado no Teste 3.  

No trabalho de Dixon, Rehfeldt, Zlomke e Robinson (2006) foram realizados 
dois estudos, conduzidos nos Estados Unidos, com o objetivo de investigar o 
grau de dificuldade no qual estudantes universitários teriam na formação de re-
des de relações entre palavras relativas ao Oriente Médio, imagens de terroristas 
e de símbolos americanos. Sete participantes foram recrutados para o Estudo 1. 
O treino consistiu no treino de palavras relacionadas ao Oriente Médio (islã, 
Afeganistão e árabe; A) com símbolos terroristas (B). Em seguida, os símbolos do 
Oriente Médio (A) foram relacionados com símbolos estadunidenses (C). Depois, 
os participantes faziam um bloco misto onde as tentativas de linha de base (AB e 
AC) eram apresentadas mescladas. Nessa etapa do treino, havia feedback para 
todas as tentativas. Por fim, o teste verificaria se os participantes eram capazes 
de relacionar símbolos terroristas com símbolos estadunidenses (relações BC). 
Somente quatro participantes formaram as classes.  

No Estudo 2, outros sete participantes participaram de treinos com três conjun-
tos de estímulos, um com nove imagens de flores (conjunto 1), outro com símbo-
los relacionados com o terrorismo e símbolos estadunidenses (conjunto 2), e o 
último conjunto somente com símbolos relacionados ao terrorismo (conjunto 3). 
Todos os participantes foram treinados e testados nos três conjuntos, porém a 
ordem das tarefas foi randomizada entre os participantes. A estrutura de treino 
foi a mesma do Estudo 1 (treino de AB e de AC, treino misto AB/AC, e teste de 
equivalência BC/CB). Seis dos sete participantes demonstraram a formação das 
classes de equivalência em pelo menos um dos conjuntos de estímulos, sendo 
que seis participantes demonstraram equivalência no conjunto de estímulos rela-
tivo ao terrorismo, quatro no conjunto de flores e apenas um participante no 
conjunto de imagens americanas e de terrorismo. Nenhum participante foi capaz 
de demonstrar as classes de equivalência em todos os três conjuntos de estímu-
los. 

No ano seguinte, Dixon e Lemke (2007) realizaram outra pesquisa nos Estados 
Unidos que consistiu em três fases: pré-teste, intervenção e pós-teste. No pré-tes-
te, oito universitários classificaram imagens de pessoas do Oriente Médio, indi-
víduos americanos e objetos, em uma escala do tipo Likert, de um a 10 (1 sendo 
considerado mau, 5 neutro, e 10 bom). Após a classificação de 30 dessas imagens, 
os universitários participaram de um treino de MTS que os ensinava a relacionar 
três estímulos abstratos (A1, A2 e A3) às palavras bom (B1), neutro (B2) e mau  9

(B3). Nove estímulos utilizados nessa fase não foram utilizados durante a fase 
de treino, sendo somente utilizados nas fases de pré e pós-teste. Em seguida, os 

 Good, neutral, e evil, respectivamente9
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estímulos abstratos (A) eram relacionados a imagens de homens do Oriente Mé-
dio (C1), objetos de uso cotidiano (C2) e imagens de homens estadunidenses 
(C3). Depois, os participantes faziam ainda um treino misto das relações de li-
nha de base previamente aprendidas (AB e AC). Após o treino, era avaliado se os 
participantes demonstrariam as propriedades de simetria (BA e CA) e equivalên-
cia (BC e CB). O pós-teste consistiu na reapresentação das 30 imagens do pré-
teste.  

Os resultados mostraram que, no pré-teste, as avaliações dos homens do Oriente 
Médio (estímulo C1) ficaram mais próximas do extremo “mau” (evil) que as ava-
liações dos homens estadunidenses (estímulo C3). Sete participantes demonstra-
ram as relações de simetria e de equivalência. Além disso, o pós-teste evidenciou 
uma alteração nas avaliações dos estímulos treinados de quase todos os partici-
pantes, de modo que as imagens de homens do Oriente Médio foram mais bem 
avaliadas (mais próximas ao “bom”), enquanto que as avaliações das imagens de 
americanos tiveram avaliações mais negativas (mais próximas ao “mau”). Esse 
padrão de responder foi observado também para as nove figuras de generaliza-
ção utilizadas no pré e pós-teste para sete dos oito participantes.  

A pesquisa realizada por de Carvalho e de Rose (2014) tinha o intuito de verifi-
car se crianças com um viés racial identificado em um pré-teste formariam clas-
ses de equivalência entre um símbolo considerado positivo e faces de homens 
negros. O teste de seleção dos participantes mostrava, em cada tentativa, uma 
face branca, negra, ou um estímulo abstrato como estímulo-modelo, e um símbo-
lo considerado positivo e outro considerado negativo como estímulos-compara-
ção. Quatro crianças de 7 a 10 anos de idade (2 crianças negras – um menino e 
uma menina - e dois meninos brancos) foram recrutados por demonstrar viés 
racial negativo para faces negras neste teste.  

O treino consistiu no ensino da relação entre um símbolo positivo (A1) e um 
símbolo abstrato (B1) e deste símbolo com faces de pessoas negras (C1). Na ou-
tra classe, um símbolo negativo (A2) foi relacionado a outro símbolo abstrato 
(B2), e este, a um terceiro estímulo abstrato (C2). Em seguida, os participantes 
faziam um bloco de tentativas que misturava as tentativas AB e BC, com feed-
back para todas as respostas. Além do uso desse parâmetro (treino misto ), e 10

por se tratar de uma pesquisa exploratória, outros parâmetros de treino e teste 
foram utilizados com os participantes, embora de modo não sistemático (nem 
todos os parâmetros foram utilizados com todos os participantes). Em seguida, o 
teste CA foi repetido, com o objetivo de verificar se as crianças relacionariam as 
faces negras com o símbolo considerado positivo. Apenas um participante for-
mou as classes de equivalência pretendidas pelos experimentadores.  

 O uso de um bloco de tentativas onde todas as relações previamente aprendidas são reapresentadas tem rece10 -
bido diversos nomes, como linha de base cheia, revisão da linha de base e treino misto.
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Mizael et al. (2016) realizaram uma pesquisa com o objetivo de verificar se cri-
anças que demonstrassem vieses raciais pré-experimentais formariam classes de 
equivalência entre um símbolo considerado positivo e faces de pessoas negras. 
Treze crianças (cinco meninos; seis negras), com idades entre 8 e 10 anos foram 
recrutadas para o estudo por demonstrarem, em dois pré-testes, vieses raciais 
negativos com relação a faces negras. A estrutura de treino foi mesma utilizada 
por de Carvalho e de Rose (2014; AB e BC). No entanto, foram adicionados al-
guns parâmetros de treino e teste apontados na literatura como relevantes para 
a formação, reversão e/ou reorganização de classes de equivalência. Desse 
modo, após serem treinadas a relacionar os símbolos positivo e negativo com os 
estímulos abstratos (relação AB), um teste de simetria foi realizado. Do mesmo 
modo, após aprender as relações BC (símbolo abstrato-faces de pessoas negras e 
símbolo abstrato-outro símbolo abstrato), os participantes também fizeram um 
teste de simetria das relações CB. Depois, todos os participantes foram expostos 
a dois blocos de tentativas que misturaram as relações de linha de base, com fe-
edback em todas as tentativas, e por fim, os participantes foram expostos a mais 
dois blocos de tentativas que mesclava as relações de linha de base, porém com 
feedback em apenas 50% das tentativas de maneira randomizada.  

Foram realizados dois tipos de testes. O teste de equivalência tradicional, que 
verificou a emergência das relações AC e CA, e um teste de equivalência modifi-
cado, denominado como “AC3”, no qual diante do símbolo positivo ou negativo 
(A1 e A2), os participantes deveriam escolher entre uma face branca (C1), uma 
face negra (C3), e um estímulo abstrato (C2). A pesquisa teve ainda outro deta-
lhe. Como a raça da experimentadora pode ser uma fonte de controle de estímu-
los, uma experimentadora branca coletou os dados de metade dos participantes, 
enquanto uma experimentadora negra coletou os dados da outra metade. Os re-
sultados mostraram que todos os 13 participantes formaram as classes de equi-
valência, um resultado inédito na área até o momento. Com relação ao teste de 
equivalência modificado, nove dos 13 participantes continuaram a relacionar as 
faces negras com o símbolo positivo, a despeito de poderem escolher uma face 
branca. Os demais tiveram performances variadas, mas no geral, selecionaram, 
na maioria das tentativas, as faces brancas com o símbolo positivo. Um dado de 
destaque nesse estudo é que a relação que se pretendia modificar, isto é, o viés 
negativo com relação às faces negras foi significativamente reduzido quando 
comparado com o pré-teste : no pré-teste, os participantes relacionaram o sím11 -
bolo considerado negativo com as faces negras 70 vezes (72,9%). No pós-teste, 
esse tipo de seleção ocorreu apenas cinco vezes (5,2%), ou seja, 14 vezes menos 
que no pré-teste. 

 Esse teste AC3 foi um dos testes utilizados para selecionar os participantes com vieses para a pesquisa.11
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Haydu, Camargo e Bayer (2015) realizaram um experimento avaliando precon-
ceito contra times de futebol. Para isso, recrutaram 28 participantes, com idades 
entre 19 e 58 anos, que foram recrutados por serem membros do fã-clube de um 
time de futebol por mais de 10 anos, além de possuírem pelo menos uma tatua-
gem relacionada ao time favorito em seus corpos. Os participantes torciam para 
um dos três times: São Paulo, Corinthians ou Palmeiras. O treino consistiu em 
ensinar a relação entre o time favorito (A1) e um estímulo abstrato (B1), o rival 
mediano (A2) e outro estímulo abstrato (B2), e o maior rival (A3) e um terceiro 
estímulo abstrato (C3). Em seguida, os símbolos abstratos (B1, B2 e B3) foram 
relacionados com as palavras “ruim”, “regular” e “bom”, respectivamente. Assim, 
se o participante fosse corinthiano, no treino seriam consequenciadas com men-
sagem de acerto as relações entre o símbolo do Corinthians e o estímulo abstrato 
B1 e entre este e a palavra “ruim”. Após o treino das relações AB e BC com feed-
back em todas as tentativas, os participantes ainda foram expostos a dois blocos 
de treino, o primeiro das relações AB e o seguinte das relações BC, com feedback 
em apenas 50% das tentativas. O intuito era verificar se os participantes forma-
riam classes de equivalência nas quais seu time favorito estaria na mesma classe 
que a palavra “ruim”, o rival médio do seu time favorito, na mesma classe que a 
palavra “regular”, e por fim, seu maior rival, na mesma classe que a palavra 
“bom”.  

Os testes verificaram, inicialmente, as relações de simetria BA e CB, e em segui-
da, foram realizados dois tipos de testes de equivalência: o primeiro teste era o 
tradicional, que verificava se os participantes relacionariam os estímulos A aos 
estímulos C correspondentes, e vice-versa. O segundo teste contava com estímu-
los novos. Diante do símbolo do Flamengo, os participantes deveriam escolher 
entre quatro opções: bom, ruim, regular e campeão. Também haviam tentativas 
nas quais diante da palavra campeão, os participantes poderiam escolher entre 
os símbolos do Corinthians, São Paulo, Palmeiras e Flamengo. Os resultados 
mostraram que 26 dos 28 participantes demonstraram as relações de simetria. 
Entretanto, somente um participante formou as classes de equivalência no teste 
tradicional e também relacionou a palavra campeão com o símbolo do Flamen-
go, e vice-versa. A maioria  dos participantes também não formou as classes no 12

teste de equivalência tradicional, relacionando, em grande parte das tentativas, 
seu time favorito à palavra “bom” ou “campeão”, e/ou o maior time rival com a 
palavra “ruim”.  

Por fim, o estudo de Strand e Artzen (2020) também foi realizado no contexto 
de times de futebol. Foram recrutados 24 participantes, com idades entre 19 e 
62 anos, e eles foram divididos em três grupos, dois experimentais e um contro-
le. O delineamento era de grupo; o grupo controle foi composto por pessoas que 

 Os autores não explicitam o número exato (nem a porcentagem); foi realizada uma análise de grupo no pre12 -
sente estudo.
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não se interessavam por futebol (N=10), e os grupos experimentais por torcedo-
res do time VIF (grupo 1; N=7) ou LSK (grupo 2; N=7). Além de serem torcedo-
res, os participantes dos grupos experimentais deveriam ter também uma tatua-
gem do time, comparecido a todos os jogos do time na cidade (home games), ou 
declarar ter entrado em uma briga relacionada ao time. O treino consistia no en-
sino de três estímulos relacionados ao time LSK (A1, A2 e A3) com três diferen-
tes símbolos abstratos (B1, B2 e B3). Depois, os participantes aprendiam a rela-
cionar estes símbolos abstratos (B) a três estímulos relacionados ao time VIF (C). 
É importante mencionar, contudo, que os estímulos A1 e C1 (símbolo do time 
LSK e símbolo do time VIF) eram fisicamente semelhantes (ambos possuíam 
formato circular). Do mesmo modo, os estímulos A3 e C3 também possuíamos 
semelhança física (os dois eram uma camiseta de cada time).  

Os participantes aprendiam inicialmente as relações AB e BC com feedback em 
todas as tentativas, e depois eram expostos a blocos nos quais o feedback ia di-
minuindo, de 100% para 75%, 25% e, por fim, sem feedback. Haviam três tipos 
de teste: o Teste 1 incluía tentativas de linha de base das relações AB e BC, ten-
tativas da relação AC (transitividade) e um teste chamado de generalização, 
onde diante dos estímulos A, os participantes poderiam escolher entre os três 
estímulos relacionados ao time VIF (C1, C2 e C3), além da figura de um cache-
col também do time VIF. No Teste 2, diante dos estímulos A (símbolos do time 
LSK), os participantes poderiam escolher entre três nomes de jogadores: um do 
time LSK, um nome neutro, e um do time VIF (os experimentadores definiram 
que a única resposta correta seria a escolha do nome do jogador do time VIF). 
Finalmente, o Teste 3 incluía tentativas de linha de base das relações AB e BC, 
tentativas de simetria (BA e CB), além dos tradicionais testes de equivalência 
(relações AC e CA). Os resultados mostraram que 70% dos participantes do gru-
po controle, 14% dos participantes do grupo 1 e 42% do grupo 2 atingiram o cri-
tério estipulado no Teste 1. No teste 3, 83,3% dos participantes do grupo contro-
le atingiram o critério de 100% de acertos estipulado pelos experimentadores, 
enquanto que no grupo 1, foram 80% e no grupo 2, 57% dos participantes. No 
Teste 2, as respostas foram mais variadas, contudo, grande parte dos participan-
tes dos grupos experimentais escolheu o nome do jogador do time LSK diante 
dos estímulos A (símbolos do time LSK). O grupo controle respondeu de maneira 
mais variada a este teste.  

Implicações para o estudo do preconceito a partir do paradigma 
de equivalência de estímulos 

O objetivo dessa pesquisa foi revisar a literatura do paradigma de equivalência 
de estímulos no estudo do preconceito. Os estudos mostraram que o paradigma 
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de equivalência de estímulos tem sido utilizado tanto para identificar histórias 
de vida, quanto na tentativa de reduzir vieses religiosos, culturais, étnicos e raci-
ais. Na maioria dos estudos, houve formação de classes para apenas uma parte 
dos participantes . Além disso, a mudança de viés, quando houve, foi, em geral, 13

pequena.  

A explicação para a dificuldade na formação das classes com estímulos social-
mente carregados tem sido relacionada à história de vida dos participantes, uma 
vez que o treino objetiva a relação entre dois estímulos que são considerados in-
consistentes ou opostos um com o outro (e.g., católicos vs. protestantes). Nesse 
sentido, estudos posteriores poderiam comparar a aprendizagem de participan-
tes de diferentes idades, como por exemplo, comparar grupos de crianças, ado-
lescentes e adultos em um mesmo treino.  

Outra explicação para o número reduzido de participantes que formam as classes 
de equivalência planejada pelos experimentadores são os próprios parâmetros 
utilizados durante a fase de treinos e/ou de teste. Vejam, por exemplo, que todos 
os participantes formaram as classes de equivalência em apenas um estudo (Mi-
zael et al., 2016), e esse estudo foi justamente o único no qual três parâmetros 
apontados pela literatura como importantes para a formação, reorganização ou 
reversão das classes de equivalência (treino misto das relações de linha de base, 
treino misto com redução do feedback e testes de simetria após o ensino de cada 
relação de linha de base) foram utilizados. No demais estudos, somente um des-
ses parâmetros foi utilizado. Nesse sentido, parece que a investigação do uso de 
diferentes parâmetros que aumentam o número de participantes que forma as 
classes é outra uma variável que deve ser investigada.  

Um outro ponto se refere aos diferentes ambientes e temas de pesquisa nos quais 
cada estudo foi realizado. Três pesquisas foram conduzidas na Irlanda do Norte, 
duas delas investigando preconceito religioso (Watt et al., 1991; McGlinchey e 
Keenan, 1997), e uma delas investigando viés de gênero (Moxon et al., 1993). 
Outras três pesquisas foram conduzidas no Brasil, sendo que duas delas foram 
sobre preconceito racial (de Carvalho & de Rose, 2014; Mizael et al., 2016) e 
uma sobre preconceito em times de futebol (Haydu et al., 2015). Duas outras 
pesquisas foram conduzidas nos Estados Unidos, e tinham o objetivo de investi-
gar preconceito religioso/cultural . Por fim, o estudo mais recente (Strand & 14

Arntzen, 2020) foi realizado na Noruega e também investigou preconceito em 
times de futebol. Apesar de todos tratarem de relações que podemos compreen-

 É importante mencionar que estudos como os de Watt e colaboradores (1991), Moxon e colaboradores (1993), 13

entre outros, buscavam mostrar não a possibilidade de mudança, mas sim a força de uma história experimental 
estável na possibilidade de observação de novas respostas emergentes.

 É difícil saber exatamente com base em qual critério os participantes responderam, se, por exemplo, com base 14

na nacionalidade, religião, raça/etnia, etc.
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der como preconceito ou vieses culturais, é de se esperar que, em diferentes cul-
turas e em se tratando de comportamentos preconceituosos de diferentes natu-
rezas, sejam observadas diferenças nos resultados.  

Apesar de as pesquisas revisadas se referirem a estudos sobre temas sociais im-
portantes, elas não se caracterizam como pesquisa aplicada, sendo classificadas 
como pesquisa básica ou translacional . Isso significa que, para que tais estudos 15

se transformem em intervenções em contextos aplicados, é preciso que outras 
pesquisas sejam realizadas, investigando, por exemplo, quais parâmetros de 
treino são mais ou menos efetivos para a formação das classes, se os resultados 
são generalizados para outros estímulos e contextos, etc. Isso fará com que as 
futuras aplicações sejam baseadas em dados, e não em palpites ou assunções.  

Em uma interpretação diferente da proposta do paradigma de equivalência de 
estímulos, outras perspectivas comportamentais para o comportamento simbóli-
co têm oferecido boas possibilidades de interpretação desse fenômeno. Uma de-
las, a Teoria das Molduras Relacionais (Relational Frame Theory – Hayes, Barnes-
Holmes, & Roche, 2001), permite compreender a partir de controle contextual 
como organismos humanos verbalmente competentes podem estabelecer de 
forma derivada funções arbitrárias a qualquer estímulo ambiental.  

Recentemente, teóricos da Teoria das Molduras Relacionais apresentaram uma 
interpretação bastante oportuna quando pensamos em respostas relacionais de-
rivadas muito estáveis. Em um modelo apresentado por Barnes-Holmes, Barnes-
Holmes, Luciano e Enteggart (2017), chamado de modelo multi-dimensional 
multi-nivel, foi realizada uma proposta de organização de características de res-
postas derivadas em níveis e dimensões. As dimensões são especificamente Coe-
rência Relacional, Flexibilidade, Derivação e Complexidade. Algumas delas têm 
características muito relevantes para uma análise de respostas preconceituosas. 
Por exemplo, a flexibilidade, que indica o quanto podemos responder de manei-
ras diferentes a partir de uma modificação no contexto. Podemos inferir que es-
sas respostas apresentariam normalmente um baixo nível de flexibilidade, uma 
vez que mesmo novos treinos, como os realizados nesses estudos, frequentemen-
te falham em proporcionar mudanças nas relações já aprendidas. Outra dimen-
são seria a coerência relacional, que sugere que quanto mais um responder deri-
vado pode ser seguido de consequências reforçadoras ou da ausência de puni-
ções, ele se tornará mais estável. Dessa forma, essas respostas apresentariam um 
alto nível de coerência relacional, mostrando que, apesar de serem aprendidas 
indiretamente, podem ser seguidas de reforço (é comum respostas preconceituo-
sas serem reforçadas em contextos específicos). A derivação mostra o quão “pra-

 A pesquisa translacional pode ser conceituada como uma “investigação que abre novos caminhos ao unir o 15

interesse nos princípios fundamentais (da análise do comportamento) com uma preocupação com problemas 
cotidianos e seus efeitos” (Mace e Critchfield, 2010, p. 296).
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ticadas” ou “repetidas” foram as respostas derivadas, assim, quanto maior a prá-
tica, menor o nível de derivação. As respostas preconceituosas entrariam nesse 
exemplo, pois o seu nível de derivação seria possivelmente pequeno, uma vez 
que esses tipos de comportamento são muito frequentes na história relacional 
dos indivíduos. O objetivo deste texto foi focado no paradigma de equivalência 
de estímulos, mas indubitavelmente a ciência comportamental apresenta possibi-
lidades adicionais e convergentes com a proposta aqui apresentada, permitindo, 
talvez, um refinamento e maior compreensão dos dados de pesquisa neste tema.  

O presente estudo tem como limitações a revisão somente de estudos que foram 
publicados em periódicos, deixando de fora pesquisas que ainda não foram pu-
blicadas em revistas científicas. Além disso, não foi utilizado um modelo formal 
de busca dos artigos, o que pode levar a uma escolha possivelmente enviesada 
dos artigos. Outra limitação é o fato de que só entraram nessa revisão estudos 
sobre classes de equivalência, uma vez que outras relações, como oposição e hie-
rarquia, advinda dos estudos a partir da Teoria das Molduras Relacionais tam-
bém podem ser particularmente interessantes no contexto de preconceitos e vie-
ses.  

Sugere-se que estudos futuros investiguem, de maneira sistemática, o papel de 
diferentes parâmetros de treino e de teste na formação das classes de equivalên-
cia, dados de manutenção do responder dos participantes, se os dados são gene-
ralizados para outros contextos e estímulos, e a facilidade/dificuldade que dife-
rentes grupos etários têm em formar tais classes, entre outros tópicos.  

Nós, como cientistas comportamentais, não podemos entender características 
culturais que, com frequência, estabelecem comportamentos moralmente indese-
jáveis como aceitáveis ou incontroláveis. Modificar essas práticas e comporta-
mentos está no escopo da Ciência do Comportamento. Podemos concluir que um 
aprofundamento no conhecimento sobre respostas emergentes, especialmente 
sobre o Paradigma das Relações Conflitantes, pode ser um caminho promissor 
para essas mudanças. O avanço em pesquisas sobre respostas emergentes pode 
permitir um maior conhecimento e a proposição de intervenções baseadas em 
dados, contribuindo, assim, para a diminuição de desconforto e sofrimento de 
muitos indivíduos e, principalmente, para a luta em prol de um mundo mais jus-
to e menos desigual.  
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CAPÍTULO 2. COMPORTAMENTO DE ESTUDAR: 
AUTORREGULAÇÃO DA APRENDIZAGEM NO ENSINO SUPERIOR 

Jéssica Cassiano Lopo Vital  1

Rayni Paes Niemies  2

Franciele Ariene Lopes Santana  3

É comum entre os profissionais da educação a afirmação de que cada indivíduo 
possui uma forma de estudar específica, sendo que tal afirmação nem sempre 
relaciona o estudar às condições ambientais. Com isso, cada estudante seria en-
tendido como o único responsável pelo seu desempenho acadêmico, e o estudar 
como algo “natural” à medida que é exigido dos alunos que apresentem compor-
tamentos da classe estudar, muitas vezes sem terem sido expostos à aprendiza-
gem planejada de tais comportamentos. Compreender o estudar desse modo 
acaba sendo contraproducente, já que não compatível com o conhecimento acer-
ca do comportamento humano e do importante papel do ambiente e da aprendi-
zagem para a construção dos repertórios comportamentais (Gurgueira & Corte-
goso, 2008).   

Estudar é “compreendido como uma relação específica entre a ação de uma pes-
soa e seu ambiente, e constitui uma classe de comportamentos” (Cortegoso & 
Botomé, 2002, p. 02), assim, é passível de investigação e aprendizagem como 
outros contextos específicos, sendo importante receber atenção porque compor-
tamentos adequados para estudar geram maior probabilidade dos estudantes te-
rem melhor aproveitamento na aprendizagem. Sendo que o contrário, possivel-
mente traz uma consequência imediatamente inversa, ou seja, fracasso ou difi-
culdades na aprendizagem. 

Pergher et. al (2012) afirmam que as dificuldades de estudar são “(...) mantidas 
por contingências de ensino e podem estar relacionadas às condições anteceden-
tes, às próprias respostas emitidas pelos alunos e às condições consequentes do 
comportamento de estudar” (p. 278). Fato é que o estabelecimento de hábitos de 
estudo não é algo natural, portanto, advém da aprendizagem, que depende não 
só do aluno, mas de uma comunidade que favoreça o estabelecimento de hábitos 
de estudar adequados, que contemplem comportamentos básicos como organizar 

 Psicóloga pela Universidade Federal do Mato Grosso do Sul1

 Psicóloga pela Universidade Federal do Mato Grosso do Sul2

 Universidade Federal do Mato Grosso do Sul3
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o material e a rotina; ler; escrever; preparar o ambiente, atentando-se para a 
iluminação, barulho, entre outros. 

Tais dificuldades podem incidir diretamente na motivação do estudante, sendo 
que os resultados gerados pela falta de organização podem ser associados, inclu-
sive, à aversão pelo estudo, parte dessa questão está relacionada à forma como 
as pessoas incumbidas de ensinar e promover comportamentos adequados de 
estudos atuam (Rodrigues, 2005). Esta mesma compreensão foi demonstrada 
por Cortez et al. (2010), que afirmam que os comportamentos de estudos devem 
e são ensinados desde a infância, mas geralmente não são ensinados adequada-
mente, pois não ocorrem de forma sistemática e proposital, podendo contribuir 
com o estabelecimento de comportamentos nos quais o sujeito aprenda a estudar 
a partir de exigências feitas na vida escolar, ou seja, o estudar ocorre apenas 
quando há a possibilidade de uma punição futura, por exemplo a reprovação. 

Além da falta de estímulos adequados, a falta de reforços também incide direta-
mente no comportamento de estudo inadequado. Conforme afirma Sidman 
(1995), aprender sob condições com pouca ou nenhuma gratificação, em geral, 
parte de procedimentos de controle comportamental de natureza coercitiva, os 
quais geram comportamentos de fuga e esquiva, e portanto, aumenta-se a pro-
babilidade de que indivíduos expostos a essas condições aprendam somente a 
seguir ordens e instruções ao estudar, e não a se comportar de forma indepen-
dente e funcional nas situações de estudo. 

Neste sentido, no campo educacional faz-se importante a análise de contingênci-
as sobre o estudar e o ensinar para compreender que tipo de relação está sendo 
estabelecida. Ao analisar condições antecedentes e consequentes do comporta-
mento, é possível identificar uma série de classes de estímulos que podem ou 
não favorecer a emissão de comportamentos de estudo. Avaliando funcionalmen-
te o ambiente, o estudante pode então identificar quais estímulos favorecem ou 
não a emissão de classes de respostas de estudar, e se comportar de modo a emi-
tir respostas que o favorecem e evitar estímulos/comportamentos que atrapa-
lhem (Romero, 2015).   

Pergher et al. (2012) ao discutirem sobre o desenvolvimento de hábitos de estu-
dos citam que para além da classe de comportamentos de estudar também são 
importantes as consequências reforçadoras provenientes do estudo, como o re-
forço social e o reforço natural que podemos identificar na sensação de reconhe-
cimento próprio, de domínio do conteúdo ou sucesso acadêmico. 

Outro fator a ser considerado quando se trata de hábitos inapropriados de estu-
dos são comportamentos que evitam ou procrastinam a realização das atividades 
acadêmicas, estes comportamentos devem ser observados com atenção. A pro-
crastinação é uma classe de comportamento que ocorre quando existe dificulda-
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de na realização de determinada tarefa ou porque o indivíduo iniciou outra mais 
reforçadora, deixando assim para depois as atividades que não são reforçadoras 
para o indivíduo (Pergher & Velasco, 2007). Todavia, o comportamento de estu-
do, como qualquer outro comportamento, pode ser instalado e mantido (Pergher 
et al., 2012). 

Diversos pesquisadores têm proposto formas de intervenção para melhora ou 
prevenção das possíveis causas relacionadas às dificuldades escolares vivencia-
das em todas as etapas do ensino ao longo das décadas. Os educadores sugerem 
o desenvolvimento da autorregulação da aprendizagem, como uma maneira de 
minimizar algumas dessas dificuldades. A autorregulação da aprendizagem é de-
finida como um processo de autorreflexão e ação no qual o aluno estrutura, mo-
nitora e avalia o seu próprio aprendizado (Ganda & Boruchovitch, 2018). 

 A aprendizagem autorregulada está associada ao controle dos processos cogniti-
vos, das emoções e do comportamento, e não é um processo isolado, além de 
envolver condições ambientais facilitadoras, envolve o uso de estratégias cogni-
tivas e metacognitivas, e de autorreforçamento (Polydoro, 2008). 

Gomes e Burochovitch (2019) afirmam que quando os alunos se organizam es-
tabelecendo metas superiores de ação, automonitoração intencional da aprendi-
zagem e dominam o uso de estratégias adequadas de estudos e autoavaliação 
eficaz, aumentam as chances de atingir mais rapidamente seus objetivos, desen-
volvendo maior motivação para a dedicação necessária. 

Por este ângulo, desenvolver comportamentos governados por regras é uma al-
ternativa útil para instalar hábitos de estudos. De acordo com Albuquerque e Pa-
racampo (2010) comportamentos governados por regras são emitidos em razão 
de um estímulo anterior, qual pode ser a descrição de uma contingência. Con-
forme Skinner (1984), quando o indivíduo pode assumir o papel de ouvinte e 
falante ao mesmo tempo, isto é, emitir regras para si próprio, ele cria estímulos 
verbais que especificam contingências, e controlam seu próprio comportamento, 
desse modo diz-se que o sujeito cria autorregras, que podem ser um recurso útil 
para a instalação de hábitos de estudos. 

Assim, é possível vislumbrar algumas dificuldades escolares enfrentadas com a 
entrada na universidade, normalmente os acadêmicos são cobrados por uma 
fluência na autonomia e na capacidade de estudar que nem sempre já desenvol-
veram, sendo que essa falta de repertório de estudo adequado pode trazer pre-
juízo à vida acadêmica do estudante, contribuindo inclusive com sintomas de 
ansiedade, depressão e desânimo. Por isso, é importante espaços que amparem 
os estudantes, contribuindo com a promoção de saúde dos acadêmicos por meio 
de atividades que contemplem suas necessidades, assim como também se faz ne-
cessária a publicização das ações desenvolvidas por psicólogos no ensino superi-
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or, uma vez que existe culturalmente uma tendência para atuação clínica neste 
espaço em detrimento de intervenções focadas em questões desenvolvimentais 
(Santos et al., 2015).    

Neste sentido, planejar o desenvolvimento de uma intervenção que objetiva a 
capacitação de sujeitos, conforme externa Kienen, MitsueKubo & Botomé 
(2013), exige caracterizar necessidades sociais específicas da população que re-
ceberá a intervenção para sistematização de possibilidades de atuação que te-
nham relação com as necessidades. O ensino de técnicas e estratégias e hábitos 
de estudo, por exemplo, pode funcionar como um meio de prevenção do sofri-
mento em decorrência de não organização da vida acadêmica que culmina em 
baixo rendimento acadêmico e consequentemente em sofrimento. Este relato tra-
ta de uma experiência ocorrida em um serviço de psicologia de uma universida-
de pública, no qual foi desenvolvida uma oficina de estratégias de estudos com 
universitários. 

Caminho metodológico: organização e desenvolvimento da ofici-
na 

A experiência relatada refere-se a um estágio em psicologia, no qual se desen-
volveu uma oficina de estratégia de estudos e organização do tempo com estu-
dantes da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS). A oficina foi de-
senvolvida no Serviço de Psicologia e Acessibilidade Pedagógica (SEPAP/UFMS) 
que é um espaço de acolhimento institucional e desenvolvimento de ações e in-
tervenções com foco na otimização do bem-estar e desenvolvimento. De acordo 
com a Resolução n° 86 de 2019, são objetivos do trabalho do SEPAP/UFMS: I. 
Promover saúde e otimizar o bem-estar e desenvolvimento; II. Prestar atendi-
mento psicológico e pedagógico, em caráter preventivo, de apoio e de orientação 
individual e/ou grupal, contribuindo assim para o desenvolvimento do acadêmi-
co e dos servidores, visando à utilização mais operativa de recursos intelectuais, 
psicológicos e relacionais disponíveis, numa visão integrada do desenvolvimento 
humano; III. Auxiliar no processo de inclusão e construção da diversidade; IV. 
Apoiar o desenvolvimento de competências discentes e oferecer suporte para o 
processo de ensino-aprendizagem; e, V. Apoiar a promoção do processo educati-
vo (Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, 2019, p. 01).  

O desenvolvimento da ação se deu em cinco passos principais: 1) definição do 
objetivo da ação e planejamento; 2) inscrições e planejamento com base nos da-
dos; 3) formação do grupo para a oficina; 4) execução das atividades programa-
das; e, por fim, 5) avaliação da ação. Cada passo será detalhado a seguir: 

Passo 1: Definição do objetivo da ação 
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A definição desta temática de atuação foi delineada em observância ao fato de 
que, segundo os dados do SEPAP, existe um aumento gradual de solicitações de 
atendimento individual no serviço de psicologia cujas queixas apresentam as di-
ficuldades com organização e estratégias de estudo como fatores primários ou 
associados ao sofrimento. No ano de 2017, de 33 atendidos individualmente, 9% 
(n=3) apresentaram tais dificuldades, sendo que em 2018, de 77 atendidos 
15,5% (n=12) também relataram as queixas e em 2019, de 88 atendidos, 19,3% 
(n=17) também o fizeram. 

Assim, definiu-se que a atividade teria por objetivo identificar as dificuldades e 
ampliar e/ou desenvolver o conhecimento de estratégias de estudo, para favore-
cer o desenvolvimento de comportamentos que compõe a classe de respostas en-
volvidas no estudar, visando contribuir na melhoria do desempenho acadêmico.  

Passo 2: Divulgação da ação, inscrições e planejamento com base nos dados 

Foi disponibilizado um formulário de inscrição online (Google Forms) para qual-
quer acadêmico que se interessasse pela oficina que foi denominada “Oficina Es-
tratégias de Estudos e Organização do Tempo". A divulgação foi no site e nas re-
des sociais da universidade e do SEPAP. O formulário de inscrição foi composto 
por questões que para além da identificação do(a) interessado(a), ajudavam a 
identificar comportamentos de estudos e dificuldades, contendo: a) Escala de 
identificação de comportamentos de estudo, elaborada com base em Machado, 
Bessa, e Teixeira (2013); e, b) Questionário de uso do Tempo para Estudo, adap-
tado de Maitland (2000). 

O questionário também especificou dados da oficina como objetivos, duração, 
data de início ao término. Na Tabela 1 podem ser verificadas as informações de 
16 participantes inscritos na oficina conforme respostas ao formulário eletrônico.  

Em relação à reprovação ou quase reprovação em alguma disciplina, para aque-
les que assinalaram já ter reprovado, na Tabela 2 são apresentadas as possíveis 
causas de tal reprovação. Os acadêmicos poderiam assinalar mais de um motivo. 
Na opção “outros” dois indivíduos apontaram seus motivos como 1 – possui de-
pressão, e 2 – estava viajando e reprovou por faltas.  

Quanto aos recursos que os participantes utilizavam para estudar, identificados 
antes da oficina pelo questionário de uso do tempo, foi perguntado aos inscritos 
possíveis modos e frequência com as quais utilizavam tais recursos ou estratégias 
(sempre; às vezes; raramente; nunca). A Tabela 4 demonstra respostas obtidas, 
sendo que as estratégias mais utilizadas foram: 1) destacar as partes importantes 
da leitura, 2) reler o texto quando não compreender, 3) pensar em exemplos 
para compreender o assunto, 4) verificar erros após receber a nota de uma ava-
liação e 5) preparar o local de estudos. 
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Tabela 1. Informações sobre os participantes na oficina

Dados Total %

Sexo

Masculino 4 25

Feminino 12 75

Curso

Psicologia 5 31,2

Letras/Espanhol 
Letras/Inglês 

Sistemas de Informação 
Ciências Biológicas 

Matemática 

Aluno especial de Mestrado

4 
2 
2 
1 
1 
1

25 
12,5 
12,5 
6,2 
6,2 
6,2

Semestre

Primeiro 2 12,

Terceiro 2 12,5

Quinto 7 43,7

Sétimo 4 25

Existência de reprovação em disciplinas

Sim 10 62,5

Não 6 37,5
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Tabela 2. Motivo apontados como causa da reprovação

Motivos Total %

Dificuldade em organizar os estudos 4 25

Dificuldade de compreender o conteúdo 4 25

Não selecionou as prioridades adequadamente 4 25

Deixou os estudos para última hora 3 18,7

Preguiça 2 12,5

Considera a universidade exigente demais 2 12,5

Não estudou o suficiente 2 12,5

Houve dificuldades com professores 2 12,5

Desânimo 1 6,2

Por não compreender o propósito da disciplina 1 6,2

Problemas familiares 1 6,2

Problemas financeiros 1 6,2

Doença 1 6,2

Não ter realizado Provas 1 6,2

Ter tido filho 1 6,2

Viagem 

Outros

1 

2

6,2 

12,5
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Tabela 4. Frequências de recursos e estratégias utilizados pelos participan-
tes 

Recurso/ estratégia Sempre Às vezes Raramente Nunca

Destaca partes importantes da leitura (grifa)
13 

(81,2%)
1 

(6,2%)
0 

(0%)
2 

(12,5%)

Quando percebe quando não entendeu o que 
leu, retorna e relê o texto 

10 
(62,5%)

5  
(31,2%)

1 
(6,2%)

0 
(0%)

Pensa em exemplos para compreender o as-
sunto 7 

(43,7%)
7  

(43,7%)
2 

(12,5%)
0 

(0%)

Verifica seus erros após receber a nota de uma 
avaliação 

7 
(43,7%)

7  
(43,7%)

1 
(6,2%)

1 
(6,2%)

Prepara/Escolhe o local de estudo
7 

(43,7%)
4 

(25%)
3 

(18,7%)
2  

(12,5%)

Seleciona todo o material necessário para de-
terminada aprendizagem 6 

(37,5%)
6  

(37,5%)
2 

(12,5%)
2  

(12,5%)

Questiona-se sobre estar ou não aprendendo 6 
(37,5%)

10 
(62,5%)

0 
(0%)

0 
(0%)

Faz anotações no próprio texto 6 
(37,5%)

9 
(56,2%)

0 
(0%)

0 
(0%)

Define com clareza o que quer/precisa apren-
der

6 
(37,5%)

10 
(62,5%)

0 
(0%)

0 
(0%)

Assiste às aulas (apenas ouvindo)
6 

(37,5%)
7 

(43,75%)
1 

(6,2%)
2  

(12,5%)

Discute a matéria com alguém para ver se en-
tendeu 5 

(31,2%)
6 

 (37,5%)
0 

(0%)
5 

(31,2%)

Busca vídeos explicativos sobre a questão es-
tudada

4 
(25%)

7 
(43,75%)

2 
(12,5%)

3  
(18,7%)

Identifica suas dificuldades para aprender de-
terminados tópicos ou assuntos 4 

(25%)
11 

(68,7%)
1 

(6,2%)
0 

(0%)

Escreve com suas palavras o que entendeu do 
texto 4 

(25%)
8 

(50%)
3 

(18,7%)
1 

(6,2%)

Faz resumos/fichamentos
3 

(18,7%)
6  

(37,5%)
6 

(37,5%)
1 

(6,2%)
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Participa das aulas (lendo, discutindo, pergun-
tando, refletindo 

3 
(18,7%)

9  
(56,2%)

3 
(18,7%)

1 
(6,2%)

Recorre a outros textos e livros complementa-
res

3 
(18,7%)

9  
(56,2%)

2 
(12,5%)

2 
(12,5%)

Revisa as anotações feitas durante os momen-
tos de estudo/aula 3 

(18,7%)
6  

(37,5%)
7 

(43,75%)
0 

(0%)

Estipula metas diárias/semanais/mensais de 
estudo 

2 
(12,5%)

7 
(43,75%)

2 
(12,5%)

5 
(31,2%)

Pede auxílio ao professor sobre as dúvidas na 
matéria 2 

(12,5%)
6  

(37,5%)
6 

(37,5%)
2  

(12,5%)

Faz esquemas gráficos para relacionar as ideias 
principais 1  

(6,2%)
3  

(18,7%)
6 

(37,5%)
6  

(37,5%)

Planeja como vai estudar (horários e conteú-
dos)

1  
(6,2%)

10 
(62,5%)

4 
(25%)

1 
(6,2%)

Estuda em grupo
0 

(0%)
5  

(31,2%)
4 

(25%)
7 

(43,75%)
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Com base nos dados obtidos pelo questionário de inscrição foi definido o plano 
de ação descrito na Tabela 5. 

Tabela 5. Plano de ação da oficina estratégias de estudo e gestão do tempo.    

Passo 3: Formação do grupo para a oficina   

A terceira etapa foi a formação do grupo conforme a demanda, entrou-se em 
contato com os inscritos para confirmação da disponibilidade dos mesmos na 
data proposta. Definiu-se então dias e horários para a realização dos encontros. 

Passo 4: Execução das atividades programadas da oficina 

Foram realizados cinco encontros com predominância do modelo instrucional, 
que também contaram com tarefas de casa e treinos. 

Passo 5: Avaliação da ação 

Encontro Descrição

1
✓ Apresentação da Oficina e dos participantes; 
✓ Conhecer e interagir com o grupo da oficina; 
✓ Aprender a Identificar das dificuldades de estudo;

2

✓ Aprender a preparar do ambiente e material de estudo; 
✓ Aprender a discriminar as contingências envolvidas no momen-

to do estudo; 
✓ Aprender a fracionar o conteúdo em unidades funcionais; 
✓ Aprender técnicas de estudo;

3
✓ Aprender sobre os modos de estudar: Leitura, resumos, ficha-

mentos, mapas conceituais, construção de exemplos, etc.; 
✓ Aprender os tipos de gêneros textuais acadêmicos e como utili-

zá-los;

4

✓ Aprender a definir prioridades e organização; 
✓ Iniciar passos para organização/administração do tempo; 
✓ Construir plano diário; 
✓ Aprender sobre procrastinação e como evita-la;

5
✓ Discutir sobre o uso da agenda; 
✓ Aprender ferramentas digitais que contribuem na organização 

dos estudos.
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Foi realizada uma avaliação final da ação por meio de um novo formulário do 
Google Forms contendo 7 perguntas. 

O desenvolvimento da oficina: técnicas e estratégias adotadas 

Apesar de a metodologia instrucional, que se trata de definir um sistema de re-
gras através de instruções sobre como emitir certos padrões de comportamento 
(Del Prette & Del Prette, 2017), suscitar imediatamente a ideia de ensino pouco 
flexível, buscou-se trabalhar associando a apresentação de conceitos e dicas por 
meio de rodas de conversa. Tal formato visa inserir discussões de determinada 
temática com os participantes para que os mesmos troquem experiências e opi-
niões sobre a mesma em questão (Moura & Lima, 2014), esta técnica foi utiliza-
da em todos os encontros previstos, buscando-se inserir também dinâmicas de 
grupo, com objetivo de estabelecer um ambiente menos aversivo, facilitando o 
relacionamento entre participantes do grupo e estagiários (Fritzen, 1990).  

Para assuntos mais técnicos e específicos, foram convidados alunos externos ao 
grupo para ministrar palestra e mediar a roda de conversa sobre temática relaci-
onada com hábitos e estratégias de estudo. Tal metodologia foi empregada para 
a abordagem das temáticas de gêneros textuais e ferramentas digitais. Também 
foi utilizado o recurso de tarefas de casa, que em geral se estruturava em uma 
atividade prática que o estudante desenvolvia fora dos encontros, aplicando os 
conhecimentos aprendidos em oficina, por exemplo, fazendo observação e ano-
tando sobre seu ambiente, preenchendo uma agenda de estudos, entre outros. 
Os participantes recebiam feedbacks na semana posterior à prescrição da tarefa. 

Conforme foi observada a dificuldade dos alunos em construir uma agenda de 
organização, foram disponibilizados plantões de atendimento individual para 
construção de plano de estudos. Esta atividade foi bastante importante porque 
permitiu auxiliar aos estudantes em suas necessidades específicas, que nem sem-
pre são iguais às apresentadas pelo grupo. 

Os encontros coletivos foram desenvolvidos semanalmente tendo entre 1hora e 
30 minutos a 2 horas de duração, e foram executados conforme descrições deta-
lhadas apresentadas adiante. Na Tabela 6 encontra-se a organização do encontro 
nº 1. 

Para a realização do 1º encontro, após a apresentação das estagiárias, foi reali-
zada a dinâmica “memória longa” para entrosamento entre os acadêmicos inscri-
tos e grupo de trabalho, a dinâmica consistia em falar seu nome e algo de que 
gostasse, sendo que o próximo deveria repetir as informações do colega, agre-
gando seus dados, todos devem repetir desde o início até que o último partici-
pante repetisse os dados de todos. 
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Na sequência foi adaptada uma dinâmica com a Fábula da Raposa e a Organiza-
ção. Os participantes receberam trechos soltos da fábula e tinham 5 minutos 
para colocá-los em ordem de modo compreensível, sem ter conhecimento da fá-
bula completa, passados os 5 minutos, pediu-se que analisassem se a forma 
como organizaram os trechos da fábula possuía uma sequência compreensível, 
depois, recebiam uma folha com a fábula completa, e instruiu-se que alguém les-
se em voz alta para que os demais identificassem e ordenassem as partes soltas 
da fábula. Esta dinâmica teve como função fomentar uma discussão sobre a im-
portância do tempo na organização, de ter conhecimento sobre todos os conteú-
dos/atividades e compromissos, para então organizá-los, pôde-se neste momento 
questionar os participantes sobre seus hábitos, se costumavam listar seus com-
promissos, se tendiam a deixar para depois, entre outros. 

A roda de conversa neste encontro teve como tema as dificuldades na hora de 
estudar e gerenciar o tempo. A tarefa de casa do primeiro encontro foi relacio-
nada ao automonitoramento em relação aos hábitos de estudos e o ambiente de 
estudo. Os participantes receberam um papel contendo a instrução para que des-
crevessem e avaliassem seu local de estudo, anotando os pontos considerados 
positivos (p. ex: silêncio, ausência de interrupções, espaço para dispor materiais, 
etc.), e, pontos negativos (p. ex: falta de lugar para guardar materiais, dificulda-
de para achar papéis importantes, barulho). Modelo de cartão de tarefa de casa:  

Tabela 6. Primeiro Encontro: Apresentação da Oficina e dos participantes

Atividades Descrição

1. Dinâmica memória longa Promover a interação e apresentação 
dos participantes e “quebrar o gelo”.

2. Dinâmica Fábula da Raposa Fomentar reflexão sobre a importância 
da organização dos estudos.

3. Roda de Conversa Discutir sobre os hábitos de estudos e 
dificuldades dos participantes.

4. Tarefa de casa Desenvolver automonitoramento.
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Figura 1. Modelo de cartão de tarefa de casa 

O segundo encontro foi estruturado conforme exposto na Tabela 7: 

Inicialmente foi solicitado aos participantes que relatassem sobre a tarefa do en-
contro anterior, de modo a estimular os participantes a perceberem se o ambien-
te de estudo que utilizavam era adequado, dando início ao tema ambiente de 
estudos, frisando a importância de um ambiente adequado (mesa organizada 
com espaço para materiais, silêncio, conforto x desconforto, estímulos concor-
rentes, etc.). 

Para o 2º Encontro da OEEGT dia __/___/____ 

Descreva e avalie o lugar em que você estuda  

• Anote os pontos que você considera positivos (p. ex: Si-
lêncio, ausência de interrupções, espaço para dispor mate-
riais…) 

• Anote os pontos que você considera negativos (ex: Falta 
de lugar para guardar materiais, dificuldade para achar 
papéis importantes, barulho…)

Tabela 7. Segundo Encontro: Ambiente de estudos, estratégias e técnicas de 
estudo

Atividades Descrição

1. Solicitação da tarefa anterior Desenvolver automonitoramento.

2. Dinâmica com fichas ilustrati-
vas 

Fomentar discussão sobre ambiente de 
estudo.

3. Roda de conversa ambiente de 
estudo 

Discutir sobre a preparação do ambi-
ente de estudos.

4. Apresentação de Slides Apresentar técnicas e estratégias de 
estudos.
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Depois foi realizada uma dinâmica com fichas ilustrativas, para que os partici-
pantes julgassem quais eram os estímulos adequados e os inadequados no mo-
mento de estudo, tais fichas continham ilustrações como: sujeira, celular, livros, 
comida, festa, entre outros, estas serviram como uma estratégia para realizar 
uma roda de conversa sobre ambiente de estudos. Também foi abordado sobre 
quais estratégias os participantes utilizavam para estudar, e se eles julgavam ter 
um ambiente de estudo adequado. 

 Na sequência, foi feita uma apresentação de slides com dicas de práticas de es-
tudos e instruções, com os temas: 1. Ler antes, 2. Vale a pena tomar boas notas 
da aula, 3. Mapas mentais, 4. Estudar usando muitos canais, inclusive, estudo de 
grupo, 5. Grifar e 6. Técnica de Pomodoro. Posteriormente dialogou-se sobre 
preparação do ambiente e material de estudo, as contingências envolvidas no 
momento do estudo, as técnicas de estudo, e divisão dos conteúdos em unidades 
funcionais, que refere-se à técnica de pomodoro, cuja se baseia na divisão de 
conteúdos em quatro blocos de 25 minutos cada (para estudo intenso), com in-
tervalo de 5 minutos entre eles. No final, foi reforçado que elegessem um local 
adequado para estudos. 

Para a realização do terceiro encontro, foi convidado uma ex-aluna da UFMS 
formada em Letras, e o mesmo ocorreu em formato de palestra seguida de roda 
de conversa, sendo planejado conforme demonstrado na Tabela 8: 

No 3º encontro foi aprofundado acerca das técnicas de estudo com uma profes-
sora de Letras/Português, a qual ministrou a palestra: “Gêneros textuais acadê-
micos”, desse modo a mesma abordou sobre características de resumos, ficha-
mentos, resenhas, mapas conceituais, etc. Explicando sobre suas estruturas, fun-
ções, indicando aos participantes quais destes gêneros textuais poderiam auxiliar 
os mesmos nos estudos, utilizando-se de exemplos e indagando aos participantes 
se eles utilizavam algum dos recursos explanados, também foi frisada a impor-
tância da leitura e anotação. 

Após a apresentação, a professora, convidada juntamente com as estagiárias, re-
alizaram uma roda de conversa sobre o tema, na qual os participantes puderam 

Tabela 8. Terceiro Encontro: Uso de gêneros textuais acadêmicos 

Atividades Descrição

1. Apresentação de Slides: “Gêne-
ros textuais acadêmicos” 

Instruir sobre os gêneros textuais aca-
dêmicos, sua estrutura e função.

2. Roda de conversa Discutir sobre o tema da apresentação 
e esclarecimento de dúvidas.
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emitir sua opinião sobre os gêneros textuais e tirar dúvidas. No encerramento foi 
questionado se os participantes conseguiram adequar um local para estudar, e o 
que acharam da experiência, se foi uma mudança positiva ou não.  

Compreendendo a importância da organização do tempo no ambiente estudan-
til, o quarto encontro foi dedicado a abordar este tema com os participantes, 
conforme tabela 9.      

 
Inicialmente foi realizada uma Roda de conversa, questionando os participantes 
como eles organizavam seu tempo, como o faziam, se possuíam uma agenda, se 
uma agenda poderia facilitar ou não a organização do tempo.  Posteriormente, 
trabalhou-se sobre a revisão das prioridades no momento da organização do 
tempo, para tal foi questionado aos participantes se conseguiam identificar quais 
tarefas são mais importantes, em seguida foi distribuído aos participantes uma 
folha para leitura coletiva sobre organização do tempo, na qual continha a des-
crição do que poderia ser considerado importante ou urgente, e dicas sobre 
como se organizar, tal como: fazer uma lista de todos os seus afazeres no mês, 
fazer uma lista semanal, e classificar por prioridades.   

Considerando a possibilidade de que os participantes pudessem ter dificuldade 
para discriminar atividades importantes das urgentes, foi instruído aos acadêmi-
cos como se organizar utilizando a estratégia do Sistema ABC. Foi fornecido aos 
participantes um modelo de lista de atividades, e um esquema do eixo de priori-
dades, de modo que munidos destas ferramentas os participantes produziram 
uma agenda diária (para o dia seguinte à oficina) e semanal. Para encerrar, foi 
abordado sobre a procrastinação, e a importância do lazer, uma vez que organi-
zando seu tempo, há uma probabilidade maior de realizar atividades de lazer, as 
quais são também importantes. Por fim foi solicitado aos participantes que ten-
tassem por em prática o que propuseram em suas agendas pelo período de uma 

Tabela 9. Quarto Encontro: Organização do tempo

Atividades Descrição

1. Roda de conversa   Investigar sobre hábitos de organiza-
ção do tempo.

2. Revisão de prioridades “Sistema 
ABC” 

Instruir sobre importância de discri-
minar atividades importantes/urgen-

tes.

3. Produção de agenda Ensinar como produzir uma agenda.

4. Tarefa de casa Estimular o uso da agenda.
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semana, para que os resultados fossem compartilhados no próximo encontro. O 
encontro 5 foi desenvolvido de acordo com o exposto na tabela 10. 

O último encontro se iniciou com uma roda de conversa sobre a experiência dos 
participantes utilizando a agenda durante a semana passada, suas opiniões e re-
sultados provenientes, foi ressaltada a importância da organização, e na sequen-
cia abordado sobre ferramentas digitais nos estudos, neste momento foi apresen-
tado um acadêmico convidado do curso de Sistemas de Informação, que minis-
trou a palestra “Ferramentas digitais que nos auxiliam na organização dos estu-
dos”, o acadêmico convidado questionou os participantes sobre quais ferramen-
tas digitais utilizavam, se utilizavam, quais eram suas experiências e iniciou sua 
apresentação explicando sobre o funcionamento e a função de diversos recursos 
tecnológicos que podem auxiliar os estudantes na vida acadêmica. Todos foram 
convidados a abrir a agenda eletrônica, uma das ferramentas apresentadas, pelo 
celular e seguir as instruções de como utilizá-la. Com o encerramento da palestra 
os participantes expressaram suas opiniões sobre o conteúdo e tiraram dúvidas 
com o acadêmico.  

Avaliação e reflexões 

O fechamento da Oficina se deu através do feedback requisitado aos participantes 
sobre a mesma, e também foi solicitado que preenchessem o formulário de ava-
liação final elaborado pelo Google Forms e que seria respondido após o encontro. 
O questionário foi enviado para todos os inscritos, abordando sobre o número de 
encontros coletivos que participou; se solicitou atendimento individual para ela-
boração de plano de estudo; identificação de possíveis aprendizagens e modifi-
cações de hábitos de estudo ocorridas pela oficina; e, espaço para sugestões. 

Tabela 10. Quinto Encontro: Ferramentas digitais que nos auxiliam na organi-
zação dos estudos

Atividades Descrição

1. Roda de conversa   Compartilhar a experiência do uso da 
agenda. 

2. Palestra: “Ferramentas digitais 
que nos auxiliam na organiza-

ção dos estudos”. 

Instruir sobre ferramentas digitais.

3. Encerramento Solicitar feedback dos participantes so-
bre a Oficina.
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Dez estudantes responderam o formulário de avaliação. Na avaliação, as apren-
dizagens mais significativas apontadas pelos alunos foram: dividir o conteúdo 
em unidades (8), a perceber e evitar a procrastinação (8), utilizar ferramentas 
digitais para se organizar (7), reconhecer e diferenciar prioridades e urgências 
(6), preparar o ambiente e material de estudos (6), conseguir administrar me-
lhor o tempo (6); conseguir elaborar um plano de estudo (5), e aprender a iden-
tificar suas dificuldades (5). Quanto à aplicação de tais aprendizagem, 7 afirma-
ram ter conseguido aplicar de algum modo na vida acadêmica, e 3 relataram que 
conseguiram “mais ou menos”, demonstrando necessidade de mais orientações. 

Apesar de os participantes terem respondido previamente (Tabela 3) que se uti-
lizavam de muitas estratégias de estudo, ficou evidente nos encontros que gran-
de parte não dominava estratégias para gerenciar recursos como tempo, espaço, 
esforço, e apoio, sendo possível observar que era preciso mais aprofundamento e 
contribuição na prática de organização dos estudos, controle, e prioridades, para 
que houvesse o desenvolvimento de hábitos adequados, demonstrando a neces-
sidade das atividades coletivas para a otimização da vida acadêmica de acordo 
com as demandas, e consequentemente a promoção da saúde na Universidade.  

Organizar as responsabilidades e conciliá-las com o tempo e os planos de vida é 
um desafio enfrentado por muitos na atualidade (Oliveira et al., 2016). Esse fato 
foi notado especialmente no 4º encontro (Tabela 9) no qual se abordou sobre a 
importância da gestão do tempo para a vida acadêmica e pessoal, foi possível 
perceber que ao organizar sua agenda semanal os participantes não tinham co-
nhecimento do volume de compromissos previstos para a semana, porque não 
concentravam anotações de suas obrigações em um único lugar. 

Um outro ponto importante foi a utilização de tarefas práticas mescladas com 
instruções.  Estudos como o de Basso et al. (2013), também voltados para orga-
nização de tempo e métodos de estudo já consideravam importante a realização 
de atividades práticas com acompanhamento para ampliação das possibilidades 
de aprendizagem, foi percebido que o treino prático aumentou as chances de 
compreensão da instrução fornecida. 

Observando os relatos dos participantes na avaliação da oficina constata-se tam-
bém a necessidade para oficinas futuras de realizar atividades práticas quanto à 
produção de textos acadêmicos, conteúdo abordado no 3º encontro (Tabela 8), 
alguns participantes relataram ter dificuldade em utilizar esses recursos de modo 
eficaz, ainda que sejam atividades ligadas a tarefas comuns às exigidas nos cur-
sos, como elaboração de resumos, fichamentos, entre outros.  

Durante os encontros foi encontrada a dificuldade em lidar com possibilidade de 
reforço atrasado, os alunos relataram dificuldades com a procrastinação e con-
trole de estímulos concorrentes, e assertividade, como comunicar de maneira as-
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sertiva a seus colegas quanto à necessidade de estudar e evitar assuntos que não 
são pertinentes ao momento de estudo, o que justifica a porcentagem encontra-
da na categoria estudar em grupo da Tabela 4, observou-se que a busca por es-
tudo coletivo estava associada a  procrastinação, os participantes relataram que 
estar em grupo com colegas já conhecidos estabelecia uma condição de estímu-
los concorrentes entre estudar o conteúdo pré-combinado, cuja condição refor-
çadora (nota) demoraria para chegar, e conversar sobre assuntos em comum da 
vida pessoal do grupo o que produziria reforço imediato, ciente desta condição 
constatou-se que 43,75% dos participantes nunca estudavam em grupo. 

Os estudantes receberam orientações para retomada de foco quando estivessem 
em estudo grupal, frisando a importância do estudo em grupo e suas vantagens, 
considera-se que esta situação deveria ser melhor elaborada para oficinas futu-
ras. Soares (2002) e Basso et al. (2013) concordam ao dizer que o estudo em 
grupo é uma estratégia enriquecedora acadêmica e pessoal, que se constrói a 
partir da troca de ideias, experiências, debates e conhecimentos entre seus parti-
cipantes, facilitando o processo de ensino aprendizagem. 

Considerações finais 

De acordo com os resultados da pesquisa, a apresentação e treino de técnicas de 
estudos podem ampliar os comportamentos presentes na classe do comporta-
mento de estudar, proporcionando mudanças na organização da vida acadêmica 
dos participantes da Oficina, demonstrando, assim, que novos hábitos de estudos 
podem ser aprendidos. As vivências observadas na presente oficina sugerem que 
comportamentos de estudos devem ser ensinados de forma sistemática e propo-
sital, para que as contingências de estudar sejam adequadas. 

A realização desta oficina configurou-se como uma experiência muito enriquece-
dora, que contribui como estratégia de prevenção a evasão, a promoção de com-
portamentos de estudo mais adequados e também para a aprendizagem das es-
tagiárias envolvidas, experiências como essas são muito enriquecedoras para a 
formação de futuros profissionais de Psicologia, pois são uma oportunidade para 
que acadêmicos do curso possam atuar e aprender mais sobre o trabalho da/o 
psicóloga/o no ensino superior. 

Essa atividade possuiu como limitação o fato de não acompanhar a médio e logo 
prazo os participantes da ação. Sugere-se novos estudos que façam esse tipo de 
acompanhamento para verificar a manutenção e eficácia da aprendizagem pro-
posta.  

Outro ponto importante a ser abordado é que embora não haja um consenso so-
bre a atuação do psicólogo no ensino superior, esta vem sendo ampliada, trans-

 39



cendendo a centralidade no atendimento individual, a partir da percepção de 
necessidades coletivas voltadas para o desenvolvimento de competências, pro-
moção de saúde e mesmo preventivas aplicadas às vivências acadêmicas. Isso é 
positivo porque considera que as interações com o ambiente são passíveis de 
pesquisa, análises e intervenções numa perspectiva de promoção de saúde que se 
antecipa ao estabelecimento de sofrimento ou fracasso escolar ao estabelecer e 
fortalecer comportamentos que funcionam como fatores protetivos tanto para 
saúde e como para desenvolvimento. 
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CAPÍTULO 3. TREINAMENTO DE PAIS DE INDIVÍDUOS COM 
TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA NA ANÁLISE DO 
COMPORTAMENTO: REVISÃO DE LITERATURA EM BASES DE 
DADOS NACIONAIS 

Priscila Ferreira de Carvalho Kanamota  1

A compreensão atual sobre o Transtorno do Espectro Autista (TEA) é que se trata 
de um transtorno do neurodesenvolvimento com déficits e excessos comporta-
mentais presentes e persistentes na área de comunicação, interação social recí-
proca, em múltiplos contextos e em padrões de comportamentos restritos e res-
tritivos (APA, 2013; Rutter, 2011). O transtorno é considerado um espectro, pois 
os déficits e excessos comportamentais apresentados pelo indivíduo podem ocor-
rer em graus de acometimento (APA, 2013; Mello, 2007; Klin, 2006). Isto faz 
com que o indivíduo com TEA se relacione com o ambiente de forma diferente 
(Goulart & Assis, 2002). 

Para a Análise do Comportamento, quaisquer comportamentos, inclusive as des-
crições topográficas contidas no DSM V para TEA, só podem ser compreendidos 
a partir de uma visão funcional e relacional, sobretudo considerando as con-
sequências para tais comportamentos. O interesse é sempre identificar que as-
pectos do ambiente controlam determinados comportamentos e a partir daí, ve-
rificar se manipulações nesse ambiente poderiam produzir comportamentos de-
sejáveis aos indivíduos. 

É preciso considerar que o comportamento dos indivíduos com TEA está sujeito a 
mudanças, como qualquer outro comportamento, a partir de interações com o 
ambiente físico e social. Dentre as várias hipótese explicativas para o TEA, Gou-
lart e Assis (2002) sugerem que um indivíduo com TEA teria maior chance de ter 
déficits comportamentais em relação ao ambiente social, devido aos reforçadores 
desse ambiente estarem dispostos de maneira inconsistentes uma vez que o am-
biente social disponibiliza as consequências reforçadoras com predominância de 
esquemas intermitentes e extinção. Como o comportamento dos indivíduos com 
TEA parece não ficar sob controle de reforçadores inconsistentes na mesma in-
tensidade que os não autistas, tais esquemas poderiam ser responsáveis pelos 
déficits comportamentais, como prejuízos no desenvolvimento da linguagem, no 
contato com pares, etc. Em se tratando dos excessos comportamentais, como as 
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estereotipias e auto estimulação, por exemplo, há diversas discussões sobre as 
causas como o papel do reforçamento automático para essa classe de comporta-
mentos, ou mesmo o arranjo mais consistente de reforçadores disponibilizados 
no ambiente físico (Goulart & Assis, 2002; Ferster, 1961).  Spradlin e Brady 
(1999) sugerem que mais do que a regularidade ou consistência dos esquemas 
de reforçamento, o comportamento das pessoas com TEA estaria atrelado a um 
restrito controle de estímulos.   

A psicoterapia comportamental trata dos problemas psicológicos demandados 
pelos clientes a fim de promover maior qualidade de vida (Meyer et.al, 2010; 
Zamignani, Kovac & Vermes, 2007). Tal intervenção irá sempre ser pautada nos 
conceitos e processos oriundos tanto da pesquisa básica quanto da aplicada. Ob-
serva-se também um esforço ostensivo e amplo para tornar a prática do terapeu-
ta analítico-comportamental baseada em evidências.  (APA, 2006; Abreu-Rodri-
gues & Ribeiro, 2005; Borges & Cassas, 2012).  

Embora o autismo não tenha cura, a literatura indica que intervenções baseadas 
em ABA aplicadas ao TEA têm demonstrado resultados satisfatórios (Fein, Bar-
ton, Eigsti, Kelley, Naigles, Schultz, Stevens, Helt, Orinstein, Rosenthal, Troyb & 
Tyson, 2013; Lovaas, 1987). Dados de pesquisa indicam que  intervenções base-
adas em  ABA já se mostraram eficazes no ensino de várias habilidades como 
aumento do tempo de atenção compartilhada (Santos, 2013; Bacelar & Souza, 
2014); aumento da vocalização adequada (Borba, Monteiro, Barboza, Trindade, 
& Barros, 2015);  no desempenho em interação lúdica dos cuidadores com suas 
crianças (Ferreira, 2015); quer seja por meio de treinos em material impresso 
(Ferreira, 2015), videomodelação (Ubeid, 2017; Barboza, 2015; Faggiani, 2014), 
role playing (Borba et. al, 2015) ou combinação de procedimentos (Faggiani, 
2014; Borba, 2014).  

Segundo Braga-Kenyon, Kenyon e Miguel (2005), o uso de ABA voltada para a 
intervenção com autistas caracteriza uma prática científica que se baseia em 
quatro passos fundamentais: 1) avaliação inicial, 2) definição dos objetivos a se-
rem alcançados, 3) elaboração de programas (procedimentos) e 4) avaliação do 
progresso. Isso está em conformidade com o que Baer, Wolf e Risley (1968) con-
sideraram algumas dimensões norteadoras que podem embasar a prática do ana-
lista do comportamento. Além de auxiliar na elaboração de programas de ensino 
individualizados de ensino (Ribeiro, 2010). 

Em indivíduos com TEA, percebe-se que os excessos e déficits comportamentais 
particulares, estão presentes antes dos três anos de idade e podem ser observa-
das nas brincadeiras, desenvolvimento motor, rotina de sono, restritividade ali-
mentar e desinteresse pelo contato social (Mello, 2007; Bosa, 2009, 2002a), em-
bora os pais tendam a buscar um diagnóstico quando notam um atraso no de-
senvolvimento da linguagem (Bosa, 2009). Pesquisadores consideram que a pos-
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sibilidade desse viés de percepção dos familiares ocorra, entre outros motivos, 
pelo desconhecimento das fases do desenvolvimento, que dificulta discriminar 
déficits nas habilidades de atenção compartilhada e de expressões emocionais, 
atrasando a busca por ajuda (Zanon, Backes, & Bosa, 2014; Bosa, 2009, 2002a).  

A literatura salienta que quanto mais precoce e intensivo for o tratamento, me-
lhores os resultados (Lovaas, 1987; Gomes, Souza, Silveira, & Oliveira, 2017). 
Para que um tratamento baseado na ABA, de forma intensiva e precoce, seja rea-
lizado de forma consistente, parece ser necessário a participação de uma ampla 
rede de pessoas (Lovaas, 1987).  

Diante do diagnóstico de TEA, os pais geralmente se deparam com a realidade 
de uma rotina de tratamento que envolve múltiplos profissionais, alto custo, 
nem sempre compatíveis com a realidade econômica dessas famílias, escassez de 
profissionais capacitados para lidar de forma efetiva com essas crianças em mui-
tos locais e sobrecarga de tarefas e exigências especiais (Fávero & Santos, 2005; 
Bosa, 2006). Ademais, surgem outros fatores de estresse parental, como a preo-
cupação dos pais sobre quem irá cuidar dos seus filhos quando eles não mais 
existirem, a dificuldade das mães em retomar a carreira após o nascimento do 
filho, excessiva demanda de cuidados, falta de informação sobre os serviços que 
o filho venha a precisar, necessidade de ajuda para discutir problemas e encon-
trar soluções, e rede de apoio para que os pais possam descansar (Costa, 2014; 
Marques & Dixe, 2011; Fávero & Santos, 2005).  

Dessa forma, não se trata apenas de auxiliar os pais na identificação precoce dos 
sinais em busca de um diagnóstico preciso. Trata-se da necessidade de envolvê-
los no processo de tratamento, como participantes efetivos, de modo que saibam 
manejar os problemas de comportamento e ensinar novas habilidades aos seus 
filhos. De acordo com Figueiredo (2014), a participação dos pais no tratamento 
dos filhos pode ser proveitosa de diversas formas: na redução do nível de estres-
se na família ao receber o diagnóstico, na compreensão e manejo dos déficits e 
excessos comportamentais do filho. Também são observados ganhos significati-
vos na generalização do aprendizado e manutenção das habilidades ensinadas, 
aumento da afetividade, do contato visual e a rapidez no aprendizado pela cri-
ança de comportamentos pré-requisitos (Figueiredo, 2014). 

A participação ativa dos pais no ensino de seus filhos com TEA não significa 
substituir o tratamento clínico aplicado pelos profissionais de saúde, uma vez 
que são os profissionais os devidamente capacitados a analisar e planejar os pas-
sos de todo o ensino (Pereira, 2015). Mas sim de fazer com que a família conhe-
ça e colabore ativamente, tornando-se mais autônomos na tomada de decisão 
sobre o melhor tratamento, auxiliando na conversa e na postura integrativa com 
os profissionais de saúde que cuidarão da criança, além de serem uma estratégia 
promissora nos anos subsequentes para o desenvolvimento do processo de inclu-

 45



são escolar e ensino de habilidades acadêmicas (Almeida-Verdu, Hübner, Faggia-
ni, Canovas, & Lemos, 2012; Benitez & Domeniconi, 2014). 

Nesse sentido, o treinamento de pais por profissionais qualificados se torna vital 
e indispensável (Gomes et. al., 2017; Benitez & Domeniconi, 2014; Maurice, 
1993; Smith Buch, & Gamby, 2000), contribuindo não apenas para o sucesso do 
tratamento como também para assegurar a generalização e manutenção de todas 
as habilidades aprendidas pela criança com outros profissionais (Ribeiro, 2010).  

Considerando as especificidades do TEA, juntamente com as condições adequa-
das para o tratamento e a necessidade de inserir a família como parte ativa do 
processo, o objetivo deste estudo é, portanto, identificar os trabalhos de base 
comportamental publicados em âmbito nacional, sobre treinamento de pais/cui-
dadores de indivíduos com TEA. Verificar quais temáticas têm recebido enfoque, 
quais instituições têm se dedicado ao estudo do TEA baseado em ABA, bem 
como se as pesquisas realizadas têm sido publicadas em âmbito nacional. 

Método 

A pesquisa foi pautada no método de revisão da literatura, realizada de forma 
on-line.  

Procedimentos de coleta de dados 

Foram acessadas as publicações em periódicos gratuitos brasileiros de Psicologia 
publicados nas bases de dados Scientific Electronic Library Online (Scielo), Pe-
riódicos Eletrônicos em Psicologia (PePSIC), INDEXPSI - BVS Psicologia, Google 
Acadêmico e Banco de Teses e Dissertações da CAPES. Foram examinados os 
bancos de dados até o ano de2020. A combinação de palavras-chaves utilizadas 
foi: autismo, transtorno do espectro autista, treinamento de pais/cuidadores, 
análise do comportamento e análise do comportamento aplicada (ABA). O pri-
meiro critério de inclusão foi artigos, teses e dissertações que tivessem como ori-
entação teórica a Análise do Comportamento. O segundo critério foi de que os 
trabalhos fossem sobre treinamento, capacitação ou orientação para pais/cuida-
dores. Foram excluídos da análise capítulos de livro. A seleção se deu através da 
leitura dos títulos e palavras-chaves. Caso não fosse suficiente para a identifica-
ção dos critérios estabelecidos, procedeu-se a leitura dos resumos. Por fim, os 
trabalhos selecionados sobre “treinamento de pais/ cuidadores baseados em 
ABA” foram analisados. 
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Procedimentos de tratamento e análise de dados 

Para a análise de dados foram compilados em tabelas os anos, títulos das publi-
cações, referências e autores. Procedeu-se também uma análise comparativa dos 
resultados das bases de dados (revistas e teses/dissertações) a fim de identificar 
a correspondência de publicações. Ou seja, se as teses/dissertações produzidas 
foram publicadas em forma de artigo por seus autores, tendo em vista a impor-
tância da divulgação do conhecimento científico. 

Resultados e Discussão 

As Tabelas 1 e 2 apresentam os resultados oriundos da busca na base de dados 
Banco de Teses e Dissertações da Capes e nos periódicos eletrônicos, sobre trei-
namento de pais/cuidadores baseados em ABA. A organização dos dados foi 
composta de um número de identificação para cada texto e a ordem foi escolhi-
da conforme o ano de publicação.  

Tabela 1. Organização dos trabalhos publicados no Banco de Teses e Disserta-
ções da Capes sobre treinamento de pais/cuidadores de indivíduos com TEA 

Nº do 
Texto

Ano Título Referência Autores

1 2002 Intervenção comportamental 
no autismo e deficiências de 

desenvolvimento: uma análise 
dos repertórios propostos em 

manuais de treinamento 

Dissertação de Mestra-
do, PUC, São Paulo

Fazzio, D. F. 
S.

2 2013 O cuidador como Mediador no 
Ensino de Habilidades de 
Atenção Coordenada para Cri-
anças com Autismo

Dissertação de Mestra-
do, UFPA

Santos, A. C.

3 2014 Intervenção ao autismo via 
ensino de cuidadores

Tese de Doutorado, 
UFPA

B o r b a , 
M.M.S.C.

4 2014 Um estudo sobre programas de 
intervenção precoce e o enga-
jamento dos pais como co-te-
rapeutas de crianças autistas

Dissertação de Mestra-
do, PUC, Rio de Janeiro  

Figueiredo, 
C. S.

5 2015 Efeitos de vide modelação ins-
trucional sobre o desempenho 
de cuidadores na aplicação de 
programas de ensino a crianças 
diagnosticadas com autismo

Dissertação de Mestra-
do, UFPA

Barboza, A. 
A.
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6 2015 Aplicação de tentativas discre-
tas por cuidadores para o ensi-
no de habilidades verbais a 
crianças diagnosticadas com 
autismo

Dissertação de Mestra-
do, UFPA

Silva, A.J. M. 

7 2015 Ensino Conceitual em Aba e 
Treino de Ensino por Tentati-
vas Discretas para Cuidadores 
de Crianças com Autismo

Dissertação de Mestra-
do, UFPA

Ferreira, L. A.

8 2015 Capacitação de pais e professo-
res para ações integradas de 
ensino de leitura e escrita para 
aprendizes com autismo e defi-
ciência intelectual

Tese de Doutorado, 
UFSCar.

Afonso, P. B.

9 2016 Efeitos de um treinamento com 
instrução, videomodelação e 
feedback sobre a aquisição de 
classes de respostas que com-
põem a leitura dialógica

Dissertação de Mestra-
do, Universidade de 

Brasília

Faria, V. A. L.

10 2016 Manejo de problemas de com-
portamento de crianças com 
transtorno do espectro autista: 
estudo piloto baseado em um 
programa de psicoeducação 
comportamental

Dissertação De Mestra-
do, Universidade Presbi-

teriana Mackenzie

Silva, N. A.

11 2017 Efeito de um grupo terapêutico 
sobre estresse, sobrecarga e 
habilidades sociais de cuidado-
res primários de crianças autis-
tas

Dissertação de Mestra-
do, UFPA

Sousa, A. P. 
M. 

12 2017 Avaliação de um Programa de 
Treino Parental com Ensino de 
Análise Funcional para a Dimi-
nuição de Comportamentos 
Disruptivos em Crianças com 
Transtorno do Espectro Autista 
(TEA)

Mestrado Profissional 
em Análise do Compor-
tamento Aplicada - As-

sociação Paradigma 
Centro de Ciências e 

Tecnologia do Compor-
tamento

Naito, A. C. P. 
R. 

13 2017 Treino parental por vídeo mo-
delação: relato de pais de cri-
anças com transtorno do espec-
tro autista

Dissertação de Mestra-
do, Universidade Presbi-

teriana Mackenzie

Ubeid, G. C.

14 2017 Intervenção implementada por 
profissional e cuidador a crian-
ças com TEA'

Dissertação de Mestra-
do, UFPA

Oliveira, J. S. 
C.
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A busca no Banco de Teses e Dissertações da CAPES, de estudos sobre treina-
mento de pais de indivíduos com TEA, sob o referencial teórico da Análise do 
comportamento, somaram-se 14 trabalhos. Sendo 12 dissertações de mestrado e 
2 teses de doutorado. 

É possível observar na Tabela 1, que as pesquisas sobre treinamento de pais/cui-
dadores de indivíduos com TEA, no banco de dados pesquisado, ocorreram a 
partir de 2002, mas foi somente nos últimos 7 anos que a temática despontou 
nos estudos. Nesse sentido, pode-se dizer que embora o envolvimento sistemáti-
co dos pais no tratamento dos seus filhos autistas tenha sido considerado como 
necessária e importante por Lovaas desde 1978, ao que parece, no Brasil, essa 
área têm sido estudada somente nos anos recentes.  

Nota-se também que metade dos estudos encontrados referentes ao treinamento 
de pais/cuidadores, 7 de 14, foram realizados na região norte do Brasil, no esta-
do do Pará, pela Universidade Federal do Pará (UFPA). Cinco estudos foram rea-
lizados no estado de São Paulo, 1 (um) no estado do Rio de Janeiro e 1 (um) no 
Distrito Federal. 

Após a leitura dos resumos das teses e dissertações, foi possível relacionar as te-
máticas e metodologias estudadas. A análise de manuais de treinamento em re-
lação aos programas de ensino de habilidades e treino de respostas (Fazzio, 
2002); a aplicação de um programa de ensino e verificação da relação entre res-
ponsividade do cuidador e engajamento conjunto da atenção utilizando análise 
de filmagens de momentos de interação da criança com o cuidador (Santos, 
2013); o ensino conceitual e prático para cuidadores dos programas de habilida-
des básicas (sentar, esperar, toque aqui, atender ao nome, rastreamento visual, 
imitação com e sem objeto) (Borba, 2014).  

O estudo de Figueiredo (2014) fez uma revisão teórica de metodologias que pri-
orizam o ensino de pais como o ESDM (Early Start Denver Model/Modelo Den-
ver de intervenção precoce; Rogers & Dawson, 2010) e o PRT (Pivotal Response 
Treatment/Tratamento de Respostas Pivôs; Koegel & Koegel, 2006)   e de pes-
quisas que utilizam estas metodologias para o treinamento de pais como co-te-
rapeutas de seus filhos autistas. A autora percebeu inclusive que utilizar grupos 
de treinamento e de apoio para pais funcionam bem. Em Silva (2015) pode-se 
ver que o efeito da aplicação de programas de ensino por pais/cuidadores sobre 
o desempenho das crianças nos mesmos programas foi possível de ser aprendido, 
mas que o número de sessões de ensino variou entre os cuidadores e entre os 
programas aplicados. 

Barbosa (2015) utilizou videomodelação com exibição de múltiplos exemplares, 
legendas, narrações e dicas visuais ao longo do vídeo e constatou que se trata de 
um instrumento viável para aumentar a precisão (cerca de 80%) na aplicação de 
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programas de ensino pelos pais de crianças diagnosticadas com TEA.  O uso de 
videomodelação também pôde ser visto no trabalho de Ubeid (2017) como es-
tratégia para o Ensino por Tentativas Discretas baseada na Análise Aplicada do 
Comportamento (ABA). A autora considerou o treinamento promissor ao de-
monstrar que os pais aprenderam sobre como ajudar a desenvolver em seus fi-
lhos as habilidades de contato visual e atenção compartilhada, porém não adqui-
riram o conhecimento para fazer manutenção e generalização. 

Utilizando 2 experimentos, Ferreira (2015) verificou o treinamento de pais se-
guindo os princípios de ABA sobre o repertório de conhecimento teórico desses 
pais e sobre o repertório de interação dos pais com as crianças. Os resultados 
mostraram que todos os participantes alcançaram precisão de desempenho e que 
o procedimento de treino adotado foi eficiente para o ensino por tentativas dis-
cretas a cuidadores de crianças autistas.  

Afonso (2015) estudou a implementação e a avaliação de habilidades básicas de 
leitura e escrita para aprendizes com deficiência intelectual (DI) e transtorno do 
espectro autista (TEA), e para tal contou com o treino de professor da sala de 
aula, professor da educação especial e pais. Habilidades acadêmicas também fo-
ram avaliadas em Farias (2016). A autora verificou como eficaz o treinamento 
com instrução, videomodelação e feedback sobre a aquisição de classes de res-
postas que compõem a leitura dialógica utilizando-se um delineamento de linha 
de base múltipla entre sujeitos. 

Para lidar com comportamentos problemas ou chamados disruptivos, Silva 
(2016) apresentou os resultados obtidos com a aplicação do Programa Psicoedu-
cativo Parental, conduzido em 8 sessões e que teve como finalidade orientar os 
pais sobre características do transtorno, instrui-los no uso de estratégias para re-
solução dos problemas de comportamento dos filhos e informar sobre tipos de 
estratégias intervenções comportamentais com eficácia empiricamente compro-
vadas. A autora listou como principais resultados um elevado índice de adesão 
ao programa e satisfação, assim como uma avaliação positiva quanto às possibi-
lidades de uso das orientações na rotina do dia-a-dia. Naito (2017) também 
abordou a temática dos comportamentos disruptivos em seu estudo e a necessi-
dade de aumento de comportamentos adequados. O treino atendeu a 4 temáti-
cas: 1) Como olhar para o comportamento do meu filho?, 2) Aprendendo sobre 
Análise do Comportamento, 3) Aprendendo a realizar hipóteses funcionais sobre 
o comportamento do meu filho e 4) Aprendendo estratégias para o manejo do 
comportamento problema. Antes e após cada temática era realizada uma avalia-
ção através de medidas de observação direta do repertório comportamental dos 
pais e de seus filhos. Os resultados encontrados evidenciaram que o procedimen-
to proposto foi eficaz para diminuir a frequência de comportamentos disruptivo 
de todos os participantes.  
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Muitos pais/cuidadores de pessoas com TEA apresentam altos níveis de sobre-
carga, estresse e isolamento social. Com relação ao estresse e sobrecarga do cui-
dador, Souza (2017) analisou e comparou o efeito dois grupos terapêuticos, sen-
do o primeiro grupo um espaço de acolhimento e escuta, com objetivo de criar 
um ambiente e uma rotina com intervenção terapêutica a partir da 12ª sessão; e 
o segundo grupo com a intervenção terapêutica desde a primeira sessão. Con-
cluiu uma possível influência da intervenção nos níveis de estresse, com dimi-
nuição dos sintomas, contudo em relação aos resultados gerais de sobrecarga 
notou pouca alteração, sugerindo a necessidade de aumentar a quantidade de 
encontros. 

Oliveira (2017) interessou-se em investigar a aprendizagem de crianças com au-
tismo quando a aplicação é feita por cuidador em relação à aplicação por profis-
sional em formação. A variável dependente foi o percentual de precisão de de-
sempenho da criança em cada programa de ensino. Os resultados não mostram 
diferença crítica entre a aplicação por profissional e por cuidador, sugerindo que 
de fato o treino de cuidadores pode ser um meio eficiente de ajudar as pessoas 
com TEA. 

Em relação à pesquisa bibliográfica realizada nas bases de dados Scientific Elec-
tronic Library Online (Scielo), Periódicos Eletrônicos em Psicologia (PePSIC), 
INDEXPSI - BVS Psicologia e Google Acadêmico, foram encontrados 15 artigos 
sobre o tema treinamento de pais de indivíduos com TEA na Análise do Compor-
tamento. Os dados da busca estão organizados na Tabela 2. 

Tabela 2. Trabalhos publicados nas bases de dados Scientific Electronic Library 
Online (Scielo), Periódicos Eletrônicos em Psicologia (PePSIC), INDEXPSI - BVS 
Psicologia e Google Acadêmico, sobre treinamento de pais/cuidadores de indiví-
duos com TEA 

Nº do 
Texto

Ano Título Referência Autores

1 2014 Capacitação de Agentes 
Educacionais: Proposta de 
Desenvolvimento de Estraté-
gias Inclusivas.

Revista Brasileira de 
Educação Especial, 
20(3), 371-386.

Benitez, P. & Do-
meniconi, C.

2 2015 Intervenção em Autismo: 
Engajamento Social Imple-
mentado por Cuidadores

Paidéia  

25(60),67-75. 

Santos, A. 
C., Garotti, M. 
F., Ribeiro, I. 
F.,  &  Bosa, C. 
A.
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3 2015 Efeito de intervenção via 
cuidadores sobre aquisição 
de tato com autoclítico em 
crianças com TEA.

Revista Brasileira de 
Análise do Comporta-
mento, 11(1), 15-23.

Borba, M. M. C., 
Monteiro, P. C. 
M., Barboza, A. 
A., Trindade, E. 
N. & Barros, R. S.

4 2015 Efeitos de videomodelação 
instrucional sobre o desem-
penho de cuidadores na 
aplicação de programas de 
ensino a crianças diagnosti-
cadas com autismo

Acta Comportamenta-
lia, 

23(4), 405-421

Barbosa, A. A.; 
Silva, A. J. M.; 
Barros, R.S.; & 
Higbee, T. S.

5 2016 Treinamento de Pais e Au-
tismo: Uma Revisão de Lite-
ratura. 

Ciencias e Cognição, 
21(1), 007-022.

Abreu-Andrade, 
A., Ohno, P. M., 
Magalhães & C. 
G., Barreto, I. S.

6 2016 Ensino de aplicação de ten-
tativas discretas a cuidado-
res de crianças diagnostica-
das com autismo.

Revista Perspectivas, 7 
(1),101-113.

Ferreira, L. A., 
Silva, A. J. M. & 
Barros, R. S

7 2017 Intervenção comportamental 
precoce e intensiva com cri-
anças com autismo por meio 
da capacitação de cuidado-
res.

Revista Brasileira de 
Educação Especial, 
23(3), 377-390.

Gomes, C. G. S., 
Souza, D. G., Sil-
veira, A. D. & 
Oliveira, I. M.

8 2017 O uso do treinamento paren-
tal como técnica interventiva 
em crianças com Transtorno 
do Espectro Autista (TEA) 
na cidade de Teresina, Esta-
do do Piauí, Brasil.

Revista Científica Se-
mana Acadêmica, For-
taleza, 1(110), 1-13

Santos, L. S; 
Novo, B. N.

9 2018 Capacitação parental para 
comunicação funcional e 
manejo de comportamentos 
disruptivos em indivíduos 
com transtorno do espectro 
autista

Cadernos de Pós-Gra-
duação em Distúrbios 
do Desenvolvimento São 
Paulo, 18(2), 46-64

Bagaiolo et.al.

10 2018 Treino de cuidadores para 
manejo de comportamentos 
inadequados de crianças 
com transtorno do espectro 
do autismo

Revista Brasileira de 
Psicologia20(3), 40-53 

Guimarães, et. al.
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A busca por trabalhos sobre treinamento de pais/cuidadores de indivíduos com 
TEA, na Análise do Comportamento, gerou 15 artigos.  

De acordo com as bases de dados pesquisas, os artigos sobre essa temática, no 
Brasil, parecem terem sido publicados a partir de 2014. Do ano de 2014 a 2020 
houve uma constância do número de publicações de 2 a 3 artigos por ano. 

Após a leitura das publicações, foi possível destacar algumas temáticas e meto-
dologias estudadas em treinamento de pais/cuidadores de indivíduos com TEA. 
São elas: como ensinar essa população a realizar treino de tentativas discretas 
(Ferreira et. al., 2016), a implantar programas básicos e de autocuidado no ensi-
no precoce e intensivo (Gomes et. al, 2017), ampliação de atenção conjunta 
(Santos, 2013), ensino de leitura e escrita (Benitez & Domeniconi, 2014; Afonso, 
2015), aquisição de tatos com autoclíticos (Borba et. al., 2015). Foi possível ob-
servar os treinos de pais com o objetivo de ampliação do repertório de pais/cui-
dadores com e sem experiência prévia com aplicação de programas por meio de 
treino de tentativa discreta (Borba et. al, 2015; Ferreira et. al., 2016), capacita-

11 2019 Tutorial: construção de víde-
os para orientar cuidadores 
na implementação de inter-
venções analítico-compor-
tamentais a indivíduos com 
transtorno do espectro autis-
ta

Revista Brasileira de 
Análise do 

Comportamento 

15(2),155-177. 

Costa, M.C.& 
Souza, C. B. A.

12 2019 Efeitos de Intervenção Com-
portamental Intensiva Reali-
zada por Meio da Capacita-
ção de Cuidadores de Crian-
ças com Autismo

Psicologia: Teoria e Pes-
quisa 
35, e3523, 1-12. 

Gomes, C. G. S., 
Souza; Silveira, 
D. G., Rates A. D., 
, Paiva, A. C., 
Castro, G. C., & 
Castro, N. P.

13 2020 O treinamento de pais no 
desenvolvimento infantil e 
na qualidade de vida da fa-
mília

Apae Ciência 
11(1), 1-29

Caixeta, D. 
C.M.G.

14 2020 Eficácia de um programa 
aplicado por pais para ensi-
no de nomeação de estados 
emocionais a crianças com 
transtorno do espectro autis-
ta (TEA)

Resumo expandido 
publicado no CIET, 
EnPED

• Libardi, A. L. 
P.; Balog, 

• L. G. C.; Do-
meniconi, 

C.

15 2020 Análise do comportamento 
aplicada e sua importância 
no treinamento de pais de 
crianças com TEA

Repositório Institucional 
Tiradentes 

Periódicos (UNIT-AL-
BIO)

• Cordeiro, E. 
C.; Rocha, L. 
L. M; Anadão, 
N. V. R. S.
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ção de pais para lidar com comportamentos disruptivos e déficits na comunica-
ção (Bagaiolo, et. al, 2018) e capacitação para intervenção intensiva para mane-
jar os comportamentos dos filhos com TEA em casa (Gomes, et. al, 2019). Um 
dos trabalhos usou o treinamento de cuidadores para favorecer o engajamento 
social das crianças (Santos et. al, 2015). 

Sobre a forma de ensino, tem-se testado metodologias como video modelagem 
(Barboza, 2015), modelação direta em casa (Gomes et. al, 2017), modelagem 
por simulação de caso e aula teórica (Ferreira et. al., 2016; Borba et. al., 2015). 
Ainda quanto à metodologia, houve o uso de de linha de base múltipla para ava-
liar o manejo de comportamentos inadequados (Guimarães, et. al, 2019).  

Houve também o desenvolvimento de tutorial para auxiliar profissionais analis-
tas do comportamento a elaborarem vídeos para orientar cuidadores na imple-
mentação de programas de intervenção analítico-comportamentais de forma on-
line (Costa & Souza, 2019). O ensino de repertórios de reconhecer e nomear es-
tados emocionais a partir de expressões faciais por meio de um recurso audiovi-
sual (Libardi, et. al, 2020).Um dos trabalhos ensinou aos pais os princípios da 
disciplina não coercitiva e reforço, como ampliar o repertório de habilidades so-
ciais, de que forma realizar o ABC do comportamento, estabelecer regras efetivas 
e consistentes e iniciar o recreio especial (Caixeta, 2020). Alguns artigos também 
se dedicaram à revisão de literatura (Abreu-Andrade, et. al, 2016; Cordeiro, et. 
al, 2020). 

As bases de dados consultadas também permitiram algumas comparações. Ao se 
comparar os artigos publicados em periódicos nacionais com as dissertações e 
teses produzidas e disponibilizadas no banco de Dissertações e Teses da CAPES, 
percebe-se que apenas 4 artigos foram oriundos das 15 teses e dissertações, sen-
do elas:  Capacitação de Agentes Educacionais: Proposta de Desenvolvimento de 
Estratégias Inclusivas (Benitez & Domeniconi, 2014), Intervenção em Autismo: 
Engajamento Social Implementado por Cuidadores (Santos, et.al., 2015), Efeito 
de intervenção via cuidadores sobre aquisição de tato com autoclítico em crian-
ças com TEA (Borba et. al., 2015), e Ensino de aplicação de tentativas discretas a 
cuidadores de crianças diagnosticadas com autismo (Ferreira et. al, 2016). Uma 
hipótese para o ocorrido é a de se tratar de uma área de pesquisa recém-explo-
rada em território nacional e em virtude dos aspectos que envolvem a publicação 
de artigos (prazos de retorno das revistas, qualis das revistas, possibilidade de se 
publicar em revistas internacionais, etc). Pode-se hipotetizar que, ou os autores 
estão em processo de confecção dos seus artigos, ou estão optando por publicar 
seus trabalhos em revistas internacionais ou ainda que os veículos utilizados nas 
suas publicações não estavam entre os contemplados nas plataformas de busca 
deste trabalho. De modo geral, observa-se um esforço para tornar conhecidas as 
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variáveis que poderiam contribuir para um melhor ensino dos indivíduos com 
TEA, em conformidade com a Psicologia baseada em evidência (APA, 2006). 

De modo geral, nota-se que há uma ascensão de estudos que englobam em al-
guma medida o treinamento de pais para lidar com seus filhos com TEA. Embora 
a literatura aponte como fundamental o envolvimento dos pais/cuidadores no 
processo de aprendizagem das crianças autistas (Ribeiro, 2010; Benitez & Do-
meniconi, 2014) percebe-se que as pesquisas brasileiras sobre essa temática ain-
da estão no início, haja vista o número de instituições que têm se dedicado a es-
tudar o tema e o quão recente são esses estudos. Tais estudos começaram a se-
rem desenvolvidos na última década. Por isso, pode-se dizer que se trata de uma 
área recente e que ainda há espaço para questionamentos e mais investigações.  

O treinamento de pais e cuidadores é de fundamental importância para a eficá-
cia das intervenções baseadas em ABA, principalmente ao se considerar o difícil 
acesso da população brasileira a esse tipo de intervenção de forma particular e a 
baixa disponibilidade de serviços públicos voltados a esse fim (Ferreira, 2015). 
As bases de dados consultadas permitiram avaliar que o interesse o interesse 
pelo tema tem crescido nos últimos anos. Mas obviamente que a ampliação do 
estudo considerando outras bases de dados poderia fornecer um panorama mais 
completo do estado da arte do treinamento de pais de indivíduos com TEA no 
Brasil. 

Considerações finais 

O presente trabalho buscou revisar os bancos de dados nacionais a fim de fazer 
um levantamento das publicações sobre treinamento/orientação de pais/cuida-
dores de indivíduos com TEA, na área da Análise do Comportamento. 

Foi possível observar que os trabalhos sobre treinamento/orientação de pais/
cuidadores de indivíduos com TEA, no Brasil, concentram-se nos últimos 10 
anos.  

A literatura aponta que investir em treinamento de pais a fim de instrumentali-
zá-los a manejar o comportamento dos seus filhos com TEA é de extrema impor-
tância porque possibilita que eles aprendam a lidar com os comportamentos in-
desejados, estimulem os comportamentos adaptativos, ampliem a socialização 
dos filhos, ocorra uma maior generalização dos comportamentos aprendidos e 
assim possam corroborar com o tratamento, sendo co-terapeutas de seus filhos. 

Conclui-se, portanto, que em virtude da demanda e sobretudo da importância de 
capacitar a família para o ensino de seus filhos autista, que esta seja uma área 
aberta para mais estudos com a população brasileira. Como limitações deste es-
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tudo, destaca-se que a avaliação seria mais completa considerando também as 
publicações em plataformas internacionais e em livros, o que poderá ser conside-
rado em futuras investigações. 

Referências 

Abreu-Andrade, A., Ohno, P. M., Magalhães, C. G., & Barreto, I. S. (2016). Treinamento 
de Pais e Autismo: Uma Revisão de Literatura. Ciencias e Cognição, 21(1), 007-022. 

Abreu-Rodrigues, J., & Ribeiro, M. R. (2007). Análise do comportamento: pesquisa, teo-
ria e aplicação. Porto Alegre: Artmed. 

Almeida-Verdu, A. C. M., Hübner, M. M. C., Faggiani, R. B., Canovas,  D. S., & Lemos, M. 
S. (2012). Aquisição de linguagem e habilidades pré-requisitos em pessoas com 
transtorno do espectro autista. Revista de Deficiência Intelectual., 3,  36-42. 

Afonso, P. B. (2015). Capacitação de pais e professores para ações integradas de ensino de 
leitura e escrita para aprendizes com autismo e deficiência intelectual Tese de Doutora-
do, Universidade Federal de São Carlos. 

American Psychological Association (2006). Task Force on Evidence-Based Practice. Evi-
dence based practice in psychology. American Psychologist, 61(4), 271-285. doi:
10.1037/0003- 066X.61.4.271. 

American Psychiatric Association (2013). Diagnostic and Statistical Manual of Mental 
Disorders (5a. ed.). Arlington, VA: American Psychiatric Publishing. 

Bacelar, F. T. N. S., & Souza, C. B. A. (2014). Intervenções comportamentais no ensino 
de atenção conjunta para crianças com autismo: Uma revisão de literatura. Interação 
em Psicologia, 18 (2), 191-202. 

Baer, D. M., Wolf, M. M., & Risley, T. R. (1968). Some current dimensions of applied 
behavior analysis. Journal of Applied Behavior Analysis, 1, 91-97. 

 Barboza, A. A.  (2015). Efeitos de videomodelação instrucional sobre o desempenho de 
cuidadores na aplicação de programas de ensino a crianças diagnosticadas com autismo. 
Dissertação de Mestrado, Universidade Federal do Pará. 

Borba, M. M. C., Monteiro, P. C. M., Barboza, A. A., Trindade, E. N., & Barros, R. S. 
(2015). Efeito de intervenção via cuidadores sobre aquisição de tato com autoclítico 
em crianças com TEA. Revista Brasileira de Análise do Comportamento, 11(1), 15-
23.  

Braga-Kenyon, P., Kenyon, S. E., & Miguel, C. F. (2005). Análise Comportamental Apli-
cada (ABA) – Um Modelo para a Educação Especial. In W. Camargo Jr. (Org), Trans-
tornos Invasivos do Desenvolvimento: 3o Milênio. Brasília: Presidência da República, 

 56



Secretaria Especial dos Direitos Humanos, Coordenadoria Nacional para Integração 
da Pessoa Portadora de Deficiência. 

Benitez, P., & Domeniconi, C. (2014). Capacitação de Agentes Educacionais: Proposta de 
Desenvolvimento de Estratégias Inclusivas. Revista brasileira de Educação Especial, 20 
(3), 371-386. 

Bosa, C. (2002a). Atenção compartilhada e identificação precoce do autismo. Psicologia, 
Reflexão e Crítica, 15(1), 77-88.  

Bosa, C. A. (2006). Autismo: intervenções psicoeducacionais. Revista Brasileira de Psi-
quiatria, 28, 47-53. 

Bosa, C. (2009). Compreendendo a evolução da comunicação do bebê: implicações para 
a identificação precoce do autismo. In V. G. Haase, F. O. Ferreira, & F. J. Penna (Orgs), 
Aspectos biopsicossociais da saúde na infância e adolescência (319-328). Belo Horizon-
te: Coopmed. 

Borba, M. M. S. C.  (2014). Intervenção ao autismo via ensino de cuidadores.  Tese de 
Doutorado, Universidade Federal do Pará. 

Borba, M. M. C., Monteiro, P. C. M., Barboza, A. A., Trindade, E. N., & Barros, R. S. 
(2015). Efeito de intervenção via cuidadores sobre aquisição de tato com autoclítico 
em crianças com TEA.  Revista brasileira de análise do comportamento, 11(1), 15-23.  

Borges, N. B., & Cassas, F. A. (2012). Clínica analítico-comportamental: aspectos teóri-
cos e práticos. Porto Alegre: Artmed. 

Boyd, R. & Corley, M. (2001). Outcome survey of early intensive behavioral intervention 
for young children with autism in a community setting. Autism, 5 (4), 430-441. 

Costa, G. O. (2014). Ensino de linguagem receptiva para crianças com autismo: compa-
rando dois procedimentos. Dissertação de Mestrado, Universidade Federal do Pará. 

Dawson, G., Roger, S., Munson, J.;  Smith, M.;  Winter, J.;  Greenson, J.; Donaldson, A., 
& Varley, J. (2010). Randomized, controlled trial of an intervention for toddlers with 
autism: the Early Start Denver Model. Pediatrics, 125 (1), 17-23. DOI: https://
doi.org/10.1542/peds.2009-0958 

Faggiani, R. B. (2014). Análise de componentes de um tutorial computadorizado para en-
sinar a realização de tentativas discretas. Tese de Doutorado, Universidade Estadual 
de São Paulo. 

Fávero, M.A.B., & Santos, M.A. (2005). Autismo infantil e estresse familiar: uma revisão 
sistemática da literatura. Psicologia: Reflexão e Crítica, 18, 358-369. 

Fein, D., Barton, M., Eigsti, I. M., Kelley, E., Neigles, L., Shultz, R. T., Stevens, M., Helt, 
M., Orinstein, A., Rosenthal, M., Troyb, E., & Tyson, K. (2013). Optimal outcome in 
individuals with a history of autism. Child Psychol Psychiatry, 54 (2), 195-205. 

 57



Ferreira, L. A. (2015). Ensino Conceitual em Aba e Treino de Ensino por Tentativas Discre-
tas para Cuidadores de Crianças com Autismo. Dissertação de Mestrado, Universidade 
Federal do Pará. 

Ferreira, L. A., Silva, A. J. M., & Barros, R. S. (2016). Ensino de aplicação de tentativas 
discretas a cuidadores de crianças diagnosticadas com autismo. Revista Perspectivas, 7 
(1),101-113. 

Ferster, C. B. (1961): Positive reinforcement and behavioral deficits of autistic children. 
Cbild Dev.  

Gomes, C. G. S., Souza, D. G., Silveira, A. D., & Oliveira, I. M. (2017). Intervenção com-
portamental precoce e intensiva com crianças com autismo por meio da capacitação 
de cuidadores. Revista Brasileira de Educação Especial, 23 (3), 377-390. 

Goulart, P., & Assis, G. J. A (2002). Estudos sobre autismo em análiso do comportamen-
to: aspectos metodológicos. Revista Brasileira de Terapia Comportamental e Cognitiva, 
4 (2), 151-165. 

Klin, A. (2006). Autismo e síndrome de Asperger: uma visão geral. Revista Brasileira de 
Psiquiatria, 28(1), 3-11. 

Lovaas, O.I. (1987). Behavioral treatment and normal educational and intellectual func-
tioning in young autistic children. J Consult Clin Psychol, 55(1), 3- 9. 

Marques, M. H., & Dixe, M. A. R. (2011). Criancas e jovens autistas: impacto na dinâmi-
ca familiar e pessoal de seus pais. Revista de Psiquiatria Clínica, 38(2), 66-70. 

Maurice, C. (1993). Let me hear your voice. New York: Knopf.  

Mello, A. M. S. R. (2007). Autismo: guia prático. 6ª ed. São Paulo, Corde. 

Meyer, S. B., Del Prette, G., Zamignani, D. R., Banaco, R. A., Neno, S., & Tourinho, E. Z. 
(2010). Análise do comportamento e terapia analítico-comportamental. In E. Z. Tou-
rinho & S. V. Luna (Orgs.) Análise do comportamento: Investigações histórias, conceitu-
ais e aplicadas (pp. 153-174). São Paulo: Roca. 

Pereira, V. A. (2015). Inclusão de objetos em classes de fotos equivalentes por pré- escola-
res. Dissertação de Mestrado, Unesp. 

Ribeiro, S. (2010). ABA: uma intervenção comportamental eficaz em casos de autismo. 
Revista Autismo - Número 0 - Ano 1. 

Rutter, M. L. (2011). Progress in understanding autism: 2007–2010. Journal of Autism 
and Developmental Disorders, 41, 395–404. 

Santos, A. C. (2013). O cuidador como Mediador no Ensino de Habilidades de Atenção Co-
ordenada para Crianças com Autismo. Dissertação de Mestrado, Universidade Federal 
do Pará. 

 58



Silva, A. J. M. (2015). Aplicação de tentativas discretas por cuidadores para o ensino de 
habilidades verbais a crianças diagnosticadas com autismo. Dissertação de Mestrado, 
Universidade Federal do Pará. 

Smith, T., Buch, G., & Gamby, T. (2000). Parent-directed, intensive early intervention for 
children with pervasive developmental disorder. Research in Developmental Disabiliti-
es, 21 (4), 297-309. 

Spradlin, J. E., & Brady, N. C. (1999). Early childhood autism and stimulus control. In: P. 
Ghezzi, W. Williams, & J. Carr ( Orgs), Autism: Behavior analytic Perspectives. 
Reno: Context Press, 49-65. 

Ubeid, G. C. (2017). Treino parental por vídeo modelação: relato de pais de crianças com 
transtorno do espectro autista. Dissertação de Mestrado, Universidade Presbiteriana 
Mackenzie. 

Zamignani, D. R., Kovac, R., & Vermes, J. S. (2007). A Clínica de Portas Abertas: experi-
ências e fundamentação do acompanhamento terapêutico e da prática clínica em 
ambiente extraconsultório. Santo André: ESETec. 

Zanon, R. B., Backes, B., & Bosa, C. A. (2014). Identificação dos Primeiros Sintomas do 
Autismo pelos Pais. Psicologia: Teoria e PesquisaJan-Mar 2014, 30 (1),  25-33. 

 59



CAPÍTULO 4. O CONTRASTE COMPORTAMENTAL: APLICAÇÕES 
DA LEI DA IGUALAÇÃO COM ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS 

Pablo Cardoso de Souza  1

Marcos Vinicios Pereira da Cruz  2

Dauã Luiz de Costa Della corte  3

Gabriel Herinque Nunes Franco  4

Contingências de reforçamento são relações condicionais entre respostas e con-
sequências que selecionam e mantêm classes comportamentais através dos efei-
tos no ambiente produzidas por essas classes. Cada relação Resposta-Reforçador 
(R-S) seleciona um padrão de comportamento característico (Souza, 2000). En-
tretanto, a relação R-S por si só não é o único fator que pode influenciar o pa-
drão de respostas observado, uma vez que o contexto pode potencializar ou ini-
bir cada ação. Em situações naturais ou experimentais, contingências coexisten-
tes podem exercer influência mútua (Cowie & Davison, 2016). Há situações em 
que os efeitos comportamentais de um esquema de reforçamento podem se es-
tender para outros esquemas de apresentação simultânea ou sucessiva, gerando 
tendências convergentes ou opostas no responder entre os esquemas. Em alguns 
casos, a interação ocorre quando as alterações em outras contingências podem 
influenciar o responder mantido por uma contingência que permanece inaltera-
da (Williams, 1983).   

Em contextos complexos, há uma distribuição relativa de um comportamento 
entre diferentes alternativas do reforçamento, a preferência então pode ser deri-
vada pela proporção de respostas alocadas em cada alternativa mensurada ao 
longo de uma unidade de tempo. Em situações experimentais existem possibili-
dades de utilização de esquemas compostos, quando há ao menos dois compo-
nentes coexistindo no mesmo arranjo experimental. Cada componente é sinali-
zado por estímulo diferente e em cada um deles há um esquema de reforçamen-
to. Dois tipos de esquemas compostos são muito utilizados para investigar a inte-
ração entre repertórios produzidos por contingências distintas: 1) Esquemas con-
correntes: quando ao menos dois esquemas de reforcamento são programados de 
forma simultânea, possibilitando ao organismo alternar livremente entre as al-
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ternativas; 2) Esquemas Múltiplos: quando ao menos dois esquemas de reforça-
mento são programados de forma sucessiva em que cada contingência é apresen-
tada por vez (Fester & Skinner, 1957).  

Ao contrário do esquema concorrente, no esquema múltiplo o tempo de duração 
dos componentes é definido pelo experimentador. Nesses casos quando há in-
fluência de um componente sobre o outro, trata-se de uma interação intertempo-
ral considerando que existe uma separação temporal entre os dois componentes. 
Quando a separação é curta o fluxo comportamental gerado por um esquema 
pode se estender para o outro (McLean, 1991). Com a alternância contínua en-
tre os componentes, o comportamento mantido por uma contingência presente 
pode ser gradativamente influenciado por processos que ocorrem em outro mo-
mento no tempo.  

Em um estudo pioneiro, Reynolds (1961) denominou como Contraste comporta-
mental o efeito em que a taxa de respostas do componente constante apresenta 
tendências opostas à do componente variável. Em seu procedimento, quatro 
pombos foram expostos a um esquema múltiplo com dois componentes nos 
quais vigoravam um esquema de Intervalo Variável (VI) em cada. Durante a li-
nha de base, ambos os componentes tinham a mesma frequência de reforços 
(mult VI 3 min VI 3 min) o que produziu taxas de respostas com curvas sobrepos-
tas. Na fase seguinte, o esquema de um componente permanecia idêntico em re-
lação à sua linha de base enquanto o segundo componente foi alterado para Ex-
tinção (mult VI 3 min EXT). Observou-se uma elevação da taxa de respostas no 
componente mantido constante e uma diminuição no componente alterado.  

Reynolds (1961) encontrou o contraste positivo, quando a densidade de reforços 
no componente alterado é diminuída e observa-se um aumento da taxa de res-
postas no componente constante. De forma inversa, há o contraste negativo que 
se caracteriza quando a densidade de reforços no componente alterado é aumen-
tada. Nesse caso observa-se um aumento na taxa absoluta de respostas neste 
componente enquanto no componente constante ocorre uma diminuição do res-
ponder (Williams, 1983). Por outro lado, a manipulação paramétrica da 
frequência de reforços indicou que diferentes níveis de discrepâncias entre as 
taxas de reforços de dois componentes podem alterar a magnitude do contraste. 
O estudo de Souza (2018) demonstrou que o contraste negativo obtido com 
pombos foi mais evidente do que o contraste positivo. Quando o componente 
alterado se tornava mais pobre um efeito de contraste menor foi observado. Os 
dois tipos de contraste seriam assimétricos pois o reportório do componente 
constante seria mais afetado quando o componente alterado se tornava mais rico 
em reforços.  
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Portanto, um procedimento em que um esquema é mantido constante enquanto 
ocorre uma manipulação paramétrica do valor de outro esquema VI possibilita 
observar a generalidade dos dados obtidos com outras espécies animais em rela-
ção ao comportamento humano. No que diz respeito a participantes humanos, o 
contraste positivo já foi observado por Hantula e Cromwell (2016) em um pro-
cedimento similar àqueles utilizados nos primeiros estudos sobre a interação en-
tre esquemas. No entanto, ainda há poucos estudos em que foi feita a manipula-
ção sistemática da frequência de reforços do componente alterado com partici-
pantes humanos (Boyle et al, 2016).  

A Lei da Igualação 

A sensibilidade a taxa relativa de reforços entre componentes também tem sido 
amplamente investigada com esquemas concorrentes. No estudo de Catania 
(1961), a taxa de reforços foi mantida constante em um dos componentes en-
quanto no outro componente era variadas sistematicamente. Com esse arranjo 
metodológico foi possível observar efeitos de contraste similar àqueles obtidos 
por Killeen (1972) que demonstrou as similaridades funcionais entre esquemas 
múltiplos e concorrentes.  

A sensibilidade comportamental em esquemas compostos foi descrita por pela 
Lei da Igualação (Matching Law) foi formulada a partir de situações em que indi-
víduos tendem a distribuir suas respostas de maneira em que a frequência relati-
va de respostas em uma alternativa se iguale a frequência relativa de reforços 
disponibilizados nessa alternativa (Baum, 1974). Embora a formulação teórica 
consiga prever a igualação entre as taxas relativas de respostas e de reforços, 
evidências empíricas demonstraram que a igualação estrita tende a não ocorrer. 
Muitas vezes, a inclinação da linha de tendência que perpassa os dados obtidos 
não corresponde a uma mudança no comportamento proporcional às mudanças 
na taxa relativa de reforços. Por essa razão, Baum (1974) propôs a equação de-
monstrada abaixo:  

                       (Equação 1) 

A transformação logarítmica das razões de respostas e de reforços resulta numa 
linha de regressão linear que permite visualizar mais claramente como a razão 
de respostas muda em função da razão de reforços. O parâmetro a mede a sensi-
bilidade do comportamento às mudanças na taxa relativa de reforços, enquanto 

log(  B1
 B2 ) =  a log(  R1

 R2 ) + logk
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o parâmetro k indica viés ou influência no responder por variáveis não controla-
das pelo experimentador (e.g., preferência por lado ou cor). Tais tendências po-
dem ser obtidas de maneira correspondente, seja em esquemas concorrentes ou 
múltiplos. No entanto, a sensibilidade ao reforço em esquemas múltiplos tende a 
ser menor quando a duração dos componentes é igual ou maior dos 90 segundos 
considerando que a própria duração constitui uma lacuna temporal entre os es-
quemas (Shimp & Wheatley, 1971). 

Um menor tempo de duração possibilita uma exposição do organismo a uma al-
ternância mais frequente entre os componentes aumentando o contato com as 
contingências programadas. No estudo de Todorov (1972), utilizando pombos, 
foram empregadas duas frequências de reforços (mult VI 30 s VI 90 s) com cinco 
durações dos componentes variando de 5 a 300 segundos. O autor analisou a 
taxa relativa de respostas do componente mais rico em reforços ao longo das 
condições experimentais e verificou maiores taxas com as durações de compo-
nentes curtas (e.g., 5 s e 10 s). Posteriormente White et al., (1985) utilizando 
mais combinações de esquemas VI encontraram maior sensibilidade aos reforços 
com a duração dos componentes de 15 s em comparação com a duração de 60 s.  

Alguns estudos com participantes humanos testaram a generalidade da Lei da 
Igualação. No entanto, alguns desses resultados apresentam grande variabilida-
de nos dados em função das dificuldades em prevenir que os participantes alter-
nassem aleatoriamente entre os componentes. No estudo de Borges et al., 
(2006) com estudantes universitários foram utilizdos cinco pares de esquemas 
(conc VI VI) sendo que cada par era reapresentado até que as escolhas apresen-
tassem estabilidade. Os participantes tinham que distribuir suas respostas, na 
tela de um computador, entre as duas alternativas clicando em duas teclas corre-
lacionadas aos esquemas. Os resultados demonstraram que a distribuição de 
tempo e de respostas entre os esquemas apresentou a tendência a igualar a ra-
zão de reforços utilizada, embora alguns participantes tenham apresentado uma 
menor sensibilidade ao reforço, provavelmente devida à alternância excessivaen-
tre as alternativas.  

Em outro estudo, Rasmussen e Newland (2008), foi demonstrado que os com-
portamentos de estudantes universitários seriam mais sensíveis às razões de re-
forços extremamente discrepantes entre os componentes. Dessa forma, em um 
arranjo em que um componente é seis vezes mais rico do que o outro produziria 
mais sensibilidade comportamental do que uma razão de reforços menos discre-
pante. Porém, há um aspecto comum entre os estudos acima citados. Apesar das 
sessões serem curtas (e.g., 10 minutos) apenas foram incluídos nas análises os 
dados considerados estáveis que geralmente ocorria após a quinta sessão expe-
rimental. Ou seja, para produzir tais resultados era necessário um número maior 
de deslocamentos dos participantes ao ambiente de pesquisa, além da fadiga fí-
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sica da própria tarefa. Para Popa e McDowell (2016) a sessão experimental pode 
ter uma duração maior desde que as alternativas sejam mais ricas em reforços 
para que haja uma rápida aquisição e manutenção do repertório de distribuição 
de respostas entre as alternativas. Quanto à utilização de esquemas mais ricos, 
outro problema é a preferência exclusiva por um dos componentes, principal-
mente quando há uma discrepância maior entre as frequências de reforços dos 
esquemas programados (Klapes et al 2020). 

Portanto, o primeiro objetivo desta pesquisa é promover a integração entre as 
metodologias (e.g., esquemas múltiplo e concorrente) que possam compreender 
o fenômeno do contraste comportamental, nos dois tipos de esquemas compos-
tos. Esta alternativa metodológica também visa obter uma descrição matemática 
das similaridades funcionais entre esquemas concorrentes e múltiplos utilizando 
o modelo elaborado por Baum (1974) Como segundo objetivo, o presente estudo 
apresenta o desenvolvimento de um procedimento com exposição mais longa e 
aquisição mais rápida da distribuição de respostas em função da produção de 
reforços entre as alternativas. A aquisição rápida pode ser uma maneira de evitar 
os efeitos de fadiga e, consequentemente a desistência de participantes antes da 
conclusão do experimento. 

Método 

Participantes 

Participaram desta pesquisa 10 estudantes da Universidade Federal de Mato 
Grosso do Sul (UFMS) dos cursos de psicologia, ciências biológicas e administra-
ção, recrutados por e-mail pelos experimentadores. A idade dos participantes va-
riava de 18 a 45 anos. Em todos os casos o critério de inclusão era a de não te-
rem conhecimentos sobre esquemas de reforçamento e nem ter tido contato com 
estudos conceituais ou experimentais sobre esquemas de reforçamento, escolha 
ou controle de estímulos. O projeto foi aprovado pelo Comitê de ética em Pes-
quisa com seres humanos (CEP) sob o CAAE 07630819.4.0000.0021. Todos assi-
naram o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) antes de participa-
rem do experimento.  

Ambiente e Materiais 

As sessões experimentais foram realizadas no Laboratório de Análise Experimen-
tal do Comportamento, da UFMS, Campus do Pantanal. O laboratório tem di-
mensões de 4mx 4mx 3m. Cada participante se sentava diante de uma mesa de 
madeira com um notebook, com a tela de 15.6”. Durante a tarefa, os participan-

 64



tes deveriam apertar algumas teclas do computador de acordo com cada estímu-
lo visual apresentado na tela.  

Para realizar o experimento foi utilizado o Software Matching (versão 3.1) de-
senvolvido por João Vianney Barrozo Costa Severo, utilizando linguagem Visual 
Basic for Applications (VBA). O software permitia a programação de esquema 
múltiplo e concorrentes possibilitando a criação de condições experimentais mui-
ito similares com ambos os esquemas compostos. 

Procedimento geral 

Os participantes do estudo foram divididos aleatoriamente em dois grupos expe-
rimentais, nos dois grupos os participantes deveriam distribuir suas respostas en-
tre dois componentes (C1 e C2). Conforme ilustrado na Figura 1, para o Grupo 1 
(esquema concorrente), dois círculos coloridos, cada um sinalizando um esque-
ma, eram apresentados simultaneamente na tela do computador. Para o Grupo 2 
(esquema múltiplo), cada estímulo era apresentado separadamente e permane-
cia na tela por 10 segundo até ser substituído por outro estímulo de forma suces-
siva.  

Figura 1. Disposição das imagens na tela para o Grupo 1 (Esquema concorrente) 
e Grupo 2 (Esquema múltiplo).  

Os participantes sentavam-se à frente do computador e com a tarefa de apertar a 
tecla ‘A’ para obter pontos no componente 1 e na tecla ‘G’ para pontos no compo-
nente 2, sendo que em cada componente vigorava um esquema de Intervalo Va-
riável (VI). No início da sessão uma mensagem era mostrada no centro da tela: 
“Sua tarefa é obter pontos pressionando as teclas ‘A’ ou ‘G’. Tente ganhar o máximo de 
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pontos possível”. Sempre que a resposta de pressionar a tecla fosse reforçada uma 
caixa de mensagens era projetada abaixo do estímulo relacionado ao reforço na-
quela tentativa, onde estava escrito: “Parabéns! Você ganhou 10 pontos. Clique na 
mensagem para continuar”. O participante tinha quatro segundos para coletar os 
pontos clicando com o cursor do mouse na mensagem. No início do experimento 
cada participante passou por duas sessões de linha de base com duração de oito 
minutos em que o mesmo esquema de reforçamento (VI 30 s) vigorava nos dois 
componentes. Os dois componentes eram sinalizados por cores que não seriam 
utilizadas nas fases seguintes do experimento.  

Para o Grupo 1 a apresentação dos componentes era simultânea (conc 30 s VI 30 
s) e para o Grupo 2 os componentes alternavam-se cada 10 s (mult VI 30 s VI 30 
s). Para os dois grupos havia um intervalo de 1,5 s (change over delay ou COD) 
quando havia uma mudança de respostas de um componente para o outro. No 
Grupo 2 , havia um intervalo de 1,5 segundos entre o fim da apresentação de um 
componente e o início do outro. A tela permanecia com o fundo branco e sem 
nenhum estímulo durante o intervalo. Para este grupo quando o reforço era libe-
rado, durante os quatro segundos em que o reforço estava disponível o contador 
da duração do componente era paralisado e então retomado novamente.  

Para os dois grupos foram utilizados os seguintes critérios de inclusão na fase 
experimental: 1)Os participantes não deveriam apresentar grandes tendências 
ascendentes ou descendentes da taxa de respostas nos dois componentes duran-
te a linha de base; 2) A taxa relativa do C1 (e.g., C1/C1+C2), no segundo bloco 
de linha de base, deveria se encontrar na amplitude entre 0,45 e 0,55. Com a 
sobreposição das taxas de respostas dos dois componentes foi possível verificar 
que não havia preferência prévia por uma das alternativas. Por estes critérios 
dois participantes, um de cada grupo, foram dispensados do experimento. O 
tempo total de cada sessão experimental era de 32 minutos divididos em blocos 
de 8 minutos. As transições entre os blocos não eram sinalizadas aos participan-
tes e todos as análises de dados foram derivadas da taxa de respostas e de refor-
ços por minuto, para cada componente, obtidas em cada um dos blocos. Nas ses-
sões experimentais, o valor do esquema VI para o componente Constante 
(CONST) permanecia constante por todo o experimento com o mesmo valor da 
linha de base (VI 30 s) enquanto o componente Alterado (ALT) teve seu valor do 
VI sistematicamente manipulado a cada sessão. As condições de manipulação 
das condições experimentais entre sessões estão demonstradas na Tabela 1. Com 
a finalidade de implementar a manipulação paramétrica da taxa de reforços fo-
ram utilizados cinco pares de esquema VI sendo que só para o componente ALT 
os valores foram manipulados nos dois grupos. Por exemplo, nas sessões em que 
houve um par VI 30 s VI 5 s, o componente constante é seis vezes mais pobre 
que o componente alterado (1:6). Por outro lado, com um par VI 30 s VI 180 s o 
componente constante é seis vezes mais rico que o componente alterado (6:1). 
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Todavia, é importante ressaltar que a ordem dos VI ricos e pobres de ALT era in-
tercalada, ou seja, se na primeira sessão ALT era mais rico em reforços, na sessão 
seguinte seria mais pobre.  

Tabela1. Valores do VI em segundos, razão de reforços e cores utilizadas no 
componente constante (CONST) e no alterado (ALT) para os grupos experimen-
tais 1 e 2. 

Para evitar que algum participante desenvolvesse algum viés por alguma cor a 
cada sessão os componentes eram sinalizados por um par diferente de cores. 
Para também minimizar possíveis efeitos de viés por um dos lados a cada sessão 
na primeira sessão CONST era mais pobre em reforços, na sessão seguinte era 
mais rico em relação ao ALT. Assim, a razão de reforços era modificada a cada 
sessão. 

Resultados e discussão 

A análise de dados utilizou três medidas básicas para verificar sensibilidade 
comportamental às mudanças na taxa de reforços sobre a taxa de respostas: 1) A 
taxa absoluta de respostas por minuto em cada componente que demonstra o 
efeito visual do contraste comportamental; 2) A taxa relativa do componente 
constante, que permite verificar a mudança do responder relativa ao componen-
te alterado e em relação à sua própria linha de base; 3) Regressão linear das ra-
zões de reforços e respostas dos dois componentes obtidas nas sessões em que as 
frequências de reforços do componente alterado foram manipuladas.  

No presente estudo os tipos de contraste comportamental encontrados foram 
conceitualmente definidos com base na localização temporal do efeito ao longo 

CONST ALT Razão de reforços Par de  
cores

VI 30 s VI 5 s 1:6 verde/vermelho

VI 30 s VI 10 s 1:3 azul/amarelo

VI 30 s VI 30 s 1:1 lilás/cinza

VI 30 s VI 90 s 3:1 marrom/branco

VI 30 s VI 180 s 6:1 laranja/rosa
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de uma condição experimental (McLean, 1991). Assim, os tipos de contraste 
também foram definidos pelo momento da sessão experimental em que o efeito 
visual era mais nítido: 1) Contraste inicial – quando ocorre uma discrepância das 
taxas de respostas desde os blocos iniciais de cada sessão; 2) Contraste terminal – 
quando a discrepância das taxas de respostas torna-se mais visível nos blocos in-
termediários ou bloco final de cada sessão. 

A Figura 2 mostra os dados das taxas de respostas por minuto dos quatro parti-
cipantes do Grupo 1 e dos outros quatro do Grupo 2. Cada ponto de dados cor-
responde a taxa de respostas nos componentes CONST (linha sólida) e ALT (li-
nha pontilhada) em cada um dos 4 blocos de 8 minutos. Os dados de linha de 
base mostram uma sobreposição das taxas de respostas dos dois componentes, já 
que ambos tinham uma mesma frequência de reforços (VI 30 s). Esse procedi-
mento também serviu para que se pudesse observar o grau de mudança do com-
ponente constante em relação à sua linha de base, conforme a frequência de re-
forços do outro componente era alterado entre as sessões (Souza, 2018). 

De modo geral, nos dois grupos observou-se a ocorrência de contraste positivo 
quando o componente alterado era mais pobre em reforços (e.g., VI 90 e VI 
180). Também se observou contraste negativo nas sessões em que o componente 
alterado se tornou mais rico. Embora os dados apresentem variabilidade, a ins-
peção visual da taxa absoluta de respostas revela o efeito de contraste similar 
àqueles encontrados em estudos com participantes humanos expostos tanto a 
esquemas concorrentes como a esquemas múltiplos (Borges et al. 2008; Hantula 
& Cromwell, 2016).  

No Grupo 1 (Esquemas concorrentes) em quase todas as sessões em que ALT era 
mais rico ocorreu o contraste negativo. O contraste negativo terminal ocorreu 
para três participantes, enquanto para o segundo participante (P2) houve con-
traste negativo inicial. O P4 só não apresentou contraste na primeira condição. 
Nas sessões em que ALT era mais pobre houve contraste positivo terminal para 
os participantes P1, P2 e P4. O P3 apresentou queda no responder nos dois com-
ponentes quando ALT tinha o VI mais pobre (VI 180 s). 

No Grupo 2 (Esquemas múltiplos) ocorreram contrastes de menor magnitude do 
que aqueles produzidos no Grupo 1. Dois participantes (P1 e P4) produziram 
contraste negativo nas sessões em que havia em ALT um VI 5 s ou um VI 10 s. Os 
dados de P1 mostram o contraste total com essas duas frequências de reforços. 
Nas sessões em que ALT tinha um VI mais pobre houve contraste terminal para 
P1, P3 e P4. Embora o efeito seja mais evidente com o VI 180 s o participante P3 
apresentou contraste positivo total com VI 90 s. Enquanto no Grupo 1 foi obser-
vada uma maior separação entre as taxas de respostas dos dois componentes 
para três participantes no Grupo 2 os efeitos de contrastes foram menos robustos 
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e um dos participantes não apresentou praticamente contraste nenhum ao longo 
das sessões (P2). 

Figura 2. Respostas por minuto obtidas com os componentes constante (CONST) 
e (ALT) em cada bloco de 8 minutos de cada sessão experimental. A legenda 
acima dos painéis indica o esquema VI de ALT em cada sessão. A ordem vertical 
dos painéis da esquerda mostra os dados dos quatro participantes (P) do Grupo 
1. A ordem vertical dos painéis da direita mostra os dados dos participantes do 
Grupo 2. 

Embora a primeira evidência de contraste tenha sido a discrepância entre as ta-
xas absolutas de respostas, a maneira mais adequada para se caracterizar os efei-
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tos de contraste é analisar as mudanças que ocorrem no componente constante 
relativas ao componente alterado (Boyle et al., 2016). No entanto, a análise vai 
além da análise das mudanças da taxa relativa do componente constante. Dentre 
as possíveis formas de se avaliar esse efeito é calcular a proporção de mudança 
do componente alterado em relação à sua própria linha de base. Os cálculos de 
mudança do desempenho em um componente na fase experimental comparado 
com o desempenho da linha de base têm sido utilizados para mensurar o grau de 
persistência comportamental frente a uma operação disruptiva (Nevin, 1974). O 
cálculo é feito dividindo o valor da taxa relativa de cada bloco da sessão de teste 
da taxa relativa da linha de base. Valores próximos de 1,0 indicam menor pro-
porção de mudanças e valores mais distantes desse valor indicam maior mudan-
ça.  

Em estudos de contraste comportamental esse tipo de análise tem sido utilizado 
para avaliar uma outra dimensão do responder que a inspeção visual da taxa ab-
soluta de respostas pode não revelar (McSweeney, 1982). O mesmo procedimen-
to foi empregado no presente estudo. Desta forma, as mudanças acima de 1,0 
indicam contraste comportamental positivo e mudanças abaixo desse valor indi-
cam contraste negativo.  

Na Figura 3, observa-se nos dados do Grupo 1, maiores mudanças nos valores do 
componente constante para valores inferiores a 1,0 quando o componente alte-
rado era mais rico em reforços (VI 5 e VI 10 s). Valores superiores a 1,0 ocorre-
ram para três participantes quando o componente alterado tinha a taxa de refor-
ços mais pobre (VI 180 s). No Grupo 2 resultados similares foram obtidos, com 
exceção do P2 que não mostrou mudança em relação à linha de base. As mudan-
ças do componente constante, tanto positivas quanto negativas, foram mais evi-
dentes para os participantes P3 e P4. Para o Grupo 2, para três participantes (P1, 
P3 e P4), houve uma maior sensibilidade às mudanças nas taxas relativas de re-
forços equiparável àquela observadas com esquemas concorrentes.  

Nas sessões em que a razão de reforços dos dois componentes era mais discre-
pante (e.g., VI 5 s e VI 180 s) os efeitos de contraste negativo e positivo são simi-
lares nos dois grupos. A normatização da taxa relativa tornou mais nítidas as 
quedas ou elevações na taxa do componente constante em relação à linha de 
base por se tratar de uma medida mais concisa do responder nos dois compo-
nentes. Esses resultados replicam parte da literatura que encontrou uma maior 
interação entre esquemas compostos quando há uma menor separação temporal 
entre os componentes (Catania, 1961; Killeen, 1974; Shimp & Wheatley, 
1971;Todorov, 1972). Além das análises derivadas da taxa relativa de respostas, 
uma medida que pode revelar outras dimensões da sensibilidade ao reforço é a 
aplicação da Equação 1 através de uma regressão linear simples conforme o mo-
delo proposto por Baum (1974).  
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Figura 3. Proporção de mudança no responder do CONST relativa à linha de 
base em cada bloco de 8 minutos. A ordem vertical dos painéis da esquerda mos-
tra os dados dos quatro participantes do Grupo 1. A ordem vertical dos painéis 
da direita mostra os dados dos participantes do Grupo 2. 

A seguir, a Figura 4 mostra a aplicação do modelo na análise dos dados dos dois 
grupos para cada bloco de cada sessão experimental. Para a análise foram utili-
zadas as médias dos cinco valores logarítmicos da razão de respostas e de refor-
ços de todos os participantes. Os valores foram obtidos em cada um dos quatro 
blocos da sessão experimental. No primeiro bloco os participantes não demons-
traram quase nenhuma sensibilidade a frequência de reforços. A inclinação da 
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reta de tendência dos dados obtidos e os valores do parâmetro a menor do que 
1, indicam que são necessárias maiores mudanças na taxa relativa de reforços 
para ocasionar mudanças no responder (undermatching). Dessa forma, os dados 
encontrados se assemelham ao padrão de igualação muito comum na literatura 
da área demonstrando a generalidade do modelo apesar das diferenças entre os 
grupos (Cowie & Davison, 2016). Para os dois grupos, após o primeiro bloco, 
houve um controle crescente pelas contingências. O Grupo 1 apresentou maior 
sensibilidade aos reforços entre o segundo e terceiro bloco seguido de uma que-
da no quarto bloco. Os parâmetros da fórmula também indicam diferenças entre 
os grupos.  

Figura 4. Razão de respostas (C1/C2) em função da razão de reforços (R1/R2) 
dos dois componentes. Dados médios das razões logarítmicas das taxas de res-
postas e reforços dos participantes obtidos em cada um dos blocos das sessões 
experimentais.  

 72



Os valores de cada parâmetro foram plotados na Figura 5 revelando uma queda 
na sensibilidade ao reforço no último bloco para a Grupo 1, enquanto o Grupo 2 
apresentou uma elevação contínua nesses valores. Com relação ao parâmetro k, 
o Grupo 1 apresentou uma tendência crescente de viés nos blocos finais enquan-
to o Grupo 2 apresentou queda.  

Figura 5. Valores dos parâmetros a, k e R2 ao longo dos quatro blocos de 8 mi-
nutos da sessão experimental. A linha contínua representa os dados do Grupo 1 
(Conc) e a linha pontilhada o Grupo 2 (Mult). 

O decréscimo dos valores de R2 nos últimos blocos indica um aumento da varia-
bilidade dos dados para Grupo 1 e para o Grupo 2 a tendência foi inversa.O au-
mento da sensibilidade aos reforçadores ao longo de uma exposição prolongada 
às contingências programadas é uma robusta evidência obtida com esquemas 
concorrentes. Por exemplo, Todorov et al., (1986) verificaram um aumento con-
tínuo dos valores do parâmetro a até a última hora de sessão após a exposição 
prolongada de pombos a vários pares de VI. Resultados similares têm sido en-
contrados com esquemas múltiplos apesar do parâmetro a apresentar menores 
valores do que os esquemas concorrentes devido a separação temporal entre 
componentes (Nevin, 1974). A manutenção da frequência de reforços de um 
componente sempre constante proporcionou o efeito de contraste comportamen-
tal nos dois grupos demonstrando uma similaridade funcional entre esquemas 
concorrentes e múltiplos encontradas com animais não humanos (Catania, 1961; 
Killeen, 1972; Todorov & Castro, 1984). Um outro aspecto dos dados é o aumen-
to do viés (k) pelo componente constante, especialmente nos últimos blocos de 
tempo do Grupo 1. Neste estudo o componente constante era sempre programa-
do do lado esquerdo da tela e para minimizar um possível viés por um dos lados 
a cada sessão as cores dos estímulos era modificada juntamente com a frequên-
cia de reforços do componente alterado. Dessa forma, o componente constante a 
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cada sessão tornou-se mais rico ou mais pobre em relação ao componente alte-
rado de forma intercalada. Entretanto, é possível que o tipo de viés encontrado 
se deva ao intervalo interposto que pode ter sido insuficiente para prevenir que 
as respostas de mudanças fossem reforçadas acidentalmente. Ou seja, mesmo 
com um COD de 1,5 segundos, o layout de apresentação simultânea de dois 
componentes e a possibilidade de pressão das duas teclas ao mesmo tempo pode 
ter facilitado algumas respostas de mudanças não controladas pelas contingênci-
as. Portanto, a topografia da resposta requerida e disposição dos estímulos po-
dem ter determinado a tendência de viés (Davison, 1983).  

Quanto aos esquemas múltiplos, para Grupo 2 foi utilizada uma duração de 
componente muito curta o que pode ter propiciado um padrão de respostas mui-
to próximo daquele obtido com esquemas concorrentes. Segundo Killeen (2014), 
como o tempo de duração dos componentes é definido pelo experimentador, ao 
longo das repetições sucessivas dos componentes as respostas diretamente refor-
çadas (respostas alvo) e as respostas mantidas por reforços não programados 
(respostas interinas) podem ser incompatíveis. Assim, processos de competição 
entre essas classes de respostas determinariam suas respectivas distribuições en-
tre os componentes. Os organismos tendem a alocar mais respostas alvo no 
componente mais rico e mais respostas interinas no mais pobre. Por exemplo, 
quando a densidade de reforços aumenta no componente alterado, isso provoca-
ria o deslocamento das respostas interinas para o componente constante resul-
tando no contraste negativo. Por outro lado, os efeitos de contraste podem ser 
atenuados mesmo por frações de segundo programadas entre os componentes. 
Para o Grupo 2 havia um intervalo de 1,5 s entre os componentes além de um 
COD com a mesma duração. Essa lacuna temporal pode ter atenuado os efeitos 
de contraste no grupo exposto ao esquema múltiplo. Isso indica que os procedi-
mentos para estudar contraste e igualação em esquemas múltiplos e concorren-
tes não necessitam ser estruturalmente idênticos. Em se tratando de esquemas 
múltiplos pode ser viável adotar uma alternância direta, sem intervalo, além da 
manipulação sistemática da duração dos componentes, (Todorov, 1972; Souza, 
2018).  

Considerações finais 

Os resultados do presente estudo demonstraram que o contraste comportamen-
tal e a tendência à igualação entre as taxas de respostas e reforços são processos 
comuns entre esquemas concorrentes e esquemas múltiplos. Portanto, os objeti-
vos do estudo foram atendidos da considerando que: a) Foi demonstrado a ocor-
rência de contraste comportamental com participantes humanos, tanto com es-
quema concorrente como com esquema múltiplo; b) Os resultados analisados 
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segundo o modelo de Baum (1974) correspondem à queles obtidos com animais 
não humanos; c) O procedimento permitiu a aquisição rápida de um repertório 
discriminativo sem a necessidade de repetição de uma mesma condição experi-
mental. A manipulação dos reforços em uma contingência enquanto outra per-
manece constante é um arranjo metodológico que permite a integração entre es-
tudos de contraste e igualação. Apesar de muitas vezes investigados separada-
mente, esses processos podem ser explicados sob um mesmo escopo teórico. A 
relação entre esses processos pode ser descrita pela localização temporal do efei-
to, considerando que maiores contrastes e maior sensibilidade aos reforços esta-
riam ocorrendo nos mesmos momentos da sessão. Em outras palavras, nos blo-
cos em que se encontram maior separação das taxas de respostas nos dois com-
ponentes, também se encontram maiores valores de R2 e do parâmetro a.  

A Equação 1 revelou dados similares àqueles obtidos por Borges et al. (2006) 
sem a necessidade de exposições repetidas em sessões mais curtas. Por outro 
lado, revelou valores a e R2 muito abaixo dos obtidos por Klapes et al. (2020) 
que utilizaram vários pares de esquemas concorrentes de Intervalo Randômico 
(RI), mantendo o intervalo entre reforços relativamente constante. Outra dife-
rença metodológica importante é a forma como os autores programaram o es-
quema concorrente: somente um estímulo era mostrado no centro da tela e para 
responder no outro componente o participante deveria apertar uma tecla de mu-
dança. Esse procedimento impediu que os participantes mudassem aleatoriamen-
te entre as alternativas (Findley, 1958). Sugere-se que essa alternativa seja im-
plementada em replicações futuras a fim de evitar essa variável estranha. Por 
fim, os autores optaram por analisar somente os dados considerados estáveis. 
Para alcançarem a estabilidade do responder em uma sessão de 37 minutos os 
autores utilizaram combinações de esquemas muito mais ricos em reforços o que 
gerou taxas de repostas mais altas e estáveis antes da mudança de um par de 
componentes para o seguinte.  

No presente estudo optou-se por aplicar a Equação 1 sem critério de estabilidade 
para mudança das fases. Este tipo de análise já foi empregado em estudos que 
analisaram a distribuição do comportamento e seus estados transicionais ao lon-
go de uma condição experimental prolongada (Williams, 1983; Todorov et al., 
1986). Considerando o contraste comportamental como um processo transitório 
de interação entre esquemas, este tipo de análise molar do comportamento hu-
mano pôde ser feito com dados não estáveis. Assim, é possível obeservar os pro-
cessos de igualação concomitantes aos efeitos transitórios de contraste compor-
tamental em participantes humanos. 
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CAPÍTULO 5. CONTRIBUIÇÕES DA TERAPIA DE ACEITAÇÃO E 
COMPROMISSO PARA ADULTOS COM FIBROMIALGIA 

Izabela Decknes Corrêa  1

Vitória Ramos Marianno  2

Mayane Marques Andreu   3

Luziane de Fátima Kirchner  4

A dor é um dos sofrimentos mais primitivos do homem. Embora tenha um aspec-
to sensorial desagradável, a dor torna-se fundamental à medida que alerta o or-
ganismo da necessidade de cuidado, visando garantir a sua sobrevivência (Gui-
marães, 1999). A experiência da dor é individual, de ordem biológica, psíquica e 
social, e as pessoas aprendem a descrevê-la com base em suas experiências (Por-
tinoi, 1999; Raja et al, 2020). 

Há diversas classificações para a dor, seja em relação a sua origem, nociceptiva 
(ocasionada por dano tecidual demonstrável), neuropática (lesão no Sistema 
Nervoso), mista (originada por ambas as condições), psicogênica (melhor expli-
cada pela influência dos fatores psicológicos); ou em relação a sua duração, 
aguda ou crônica (Portaria nº 1083/2012). A dor aguda é repentina e de curta 
duração, já a dor crônica é caracterizada por sintomas de complexa identificação 
temporal e causal, que persiste por três meses ou mais, com prejuízos na funcio-
nalidade e na qualidade de vida dos indivíduos acometidos (Guimarães, 1999). 
Um dos diagnósticos de dor, o qual será abordado mais especificamente no pre-
sente capítulo, é a Fibromialgia. Esta síndrome caracteriza-se por um tipo de dor 
crônica musculoesquelética e difusa, com sintomatologia álgica em pelo menos 
11 de 18 pontos do corpo (tender points), identificados por meio de apalpação. 
Apesar da queixa principal ser a dor, outros sintomas comuns são fadiga genera-
lizada, distúrbios do sono, rigidez matinal, dispnéia, e alterações de humor que 
podem evoluir para quadros de depressão e ansiedade (Gaskin, 1992; Provenza, 
Paiva, & Heymann, 2006; Wolfe et al., 1990). A Fibromialgia acomete ambos os 
sexos, porém é mais frequente em mulheres na faixa etária entre 35 e 55 anos 
(Wolfe et al., 1990).  
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Diversos fatos históricos contribuem para a compreensão da Fibromialgia até 
dias atuais. Os primeiros relatos deste quadro clínico ocorreram por volta de 
1824, e faziam referência à um processo inflamatório no tecido conjuntivo, que 
nas décadas seguintes ficou conhecido como reumatismo muscular. Pela localiza-
ção da inflamação em áreas musculares específicas e sensíveis a digitopressão, 
atribuiu-se o termo “fibrosite” (Martinez, 1998). Dada a ausência de evidências 
físicas para o diagnóstico, em 1950 passou-se a utilizar o termo “reumatismo 
psicogênico”, reconhecendo a forte interação da sintomatologia dolorosa com a 
atividade psíquica (Chaitow, 2002). Alguns critérios foram estipulados para a 
classificação diagnóstica, dentre eles a presença de dor generalizada no corpo, 
acompanhada de rigidez, com persistência de três meses ou mais, e que não te-
nha sido explicada por outras doenças reumáticas ou infecciosas. Embora não se 
tenha descoberto a sua etiologia, reconhecia-se, neste período, a piora dos sin-
tomas por estresse e ansiedade, má qualidade ou privação de sono (Yunnus et 
al., 1981). Reformulações para os critérios diagnósticos foram apresentadas em 
1990 pelo Colégio Americano de Fibromialgia, e passaram a ser adotadas no 
Brasil em 1998. Os critérios incluíam a presença de dor em nove de 18 pontos 
do corpo, tais pontos distribuídos entre os quatro quadrantes (hemisfério es-
querdo e direito, acima e abaixo da cintura).  

Sob influência do modelo biopsicossocial (Engel, 1977) e a definição adotada 
pela International Association for the Study of Pain (IASP) em 1979, de que a 
dor é uma experiência sensorial e emocional desagradável associada a um dano 
tecidual real ou potencial, a compreensão da fibromialgia passou a elencar fato-
res genéticos, do processamento sensorial e especialmente as disfunções no ge-
renciamento do estresse, dentre outros indicadores psicoafetivos. Assim, é possí-
vel verificar que processos biológicos e ambientais podem ser fatores desencade-
antes ou predisponentes da fibromialgia.  

Apesar de mais de quatro décadas de pesquisas no assunto, ainda se tem desafi-
os quanto a identificação do diagnóstico e a elaboração de tratamentos eficazes 
para a fibromialgia (Heymann, 2009). O diagnóstico é realizado por meio da 
avaliação clínica, e alguns exames de cunho biológico são realizados apenas para 
descartar outras síndromes (Buckhardt et al., 2005). Nessas condições, a identi-
ficação diagnóstica da fibromialgia exige que o profissional dispenda um tempo 
para dialogar com o paciente a respeito de quais sintomas ele vem apresentando.  

Considerando que a Fibromialgia é um estado de saúde persistente que modifica 
a qualidade de vida, o objetivo de diversos tratamentos atuais é o de promover o 
gerenciamento da funcionalidade do paciente em vez de tentar controlar ou eli-
minar a dor. Os possíveis tratamentos para fibromialgia dividem-se entre os far-
macológicos (e.g., analgésicos, ansiolíticos e antidepressivos) e os não-farmaco-

 80



lógicos (e.g., exercícios aeróbicos musculoesqueléticos, de alongamento e forta-
lecimento muscular e psicoterapia).  

A implementação das psicoterapias de abordagem comportamental tem sido in-
centivada para pessoas com fibromialgia (Lami, Martinez & Sanchez, 2013; Turk 
& Sherman, 2002;). Elas se distribuem entre as terapias da primeira geração, ba-
seadas diretamente em princípios clássicos de aprendizagem, tais como: a) o 
condicionamento pavloviano ou respondente, b) condicionamento operante, 
com pouca ênfase na relação terapêutica); da segunda geração influenciada 
pela: a) expansão das terapias cognitivas e b) pela necessidade dos terapeutas 
abordarem pensamentos e sentimentos dos clientes de maneira mais central e 
direta; e da terceira geração, destacada pelas: a) estratégias de mudança contex-
tuais e experienciais em adição às estratégias diretas e didáticas advindas da ge-
ração anterior (Lucena-Santos, Pinto-Gouveia, Oliveira, 2015). Dentre as dife-
rentes modalidades das terapias da terceira geração (e.g., Terapia de Aceitação e 
Compromisso (ACT), Ativação Comportamental, Psicoterapia Analítico-Funcio-
nal, Terapia Comportamental Dialética, entre outras), a Terapia de Aceitação e 
Compromisso, proposta por Steven C. Hayes no final dos anos de 1980 (Hayes, 
1987), tem sido apontada como uma intervenção eficaz à pessoas com dor crô-
nica (Carbonell-Baeza et al., 2011; Vowles & McCracken, 2008), reconhecida, 
conforme critérios da Society of Clinical Psychology (APA Division  12), como 
uma prática baseada em evidências.  

Com o intuito de contribuir com o tratamento de pacientes diagnosticados com 
fibromialgia, este capítulo visa descrever elementos para a compreensão da Te-
rapia de Aceitação e Compromisso às pessoas acometidas por esta síndrome, e os 
resultados de pesquisas que investigaram a efetividade da implementação de 
ACT frente a fibromialgia.  Tal estudo permite a construção de um saber efetivo 
acerca da Terapia de Aceitação e Compromisso, assim como os benefícios que 
este processo terapêutico possibilita as pessoas portadoras da fibromialgia.  

Conceituação da Terapia de Aceitação e Compromisso às pessoas 
com fibromialgia 

A dor está intimamente ligada à natureza humana, podendo assim ser reduzida, 
mas não excluída por completo. Ao mesmo tempo que ela se apresenta de forma 
benéfica em determinadas situações (alertar o corpo que algo não está bem), a 
sua presença pode acarretar na manutenção de comportamentos de dor, que ten-
dem a ser reforçados na interação com o ambiente e são contraproducentes na 
melhora do indivíduo (Vandenberghe, 2010). Os comportamentos de dor, segun-
do Fordyce (1976), se caracterizam por queixas, choro, automedicação, tensão 
corporal, movimentos lentos, expressões faciais de sofrimento, entre outros. Tais 
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comportamentos estão sujeitos aos três níveis de seleção, filogenético, ontogené-
tico e cultural, assim como todo e qualquer comportamento (Skinner, 1981).  A 
dor, como um processo que garante a sobrevivência da espécie, é compreendida 
como única a partir da relação que se estabelece entre o indivíduo e seu ambien-
te ontogenético, e sofre grande influência da cultura à medida que é a comuni-
dade verbal que auxilía o indivíduo a descrever sua a experiência de dor (Sousa 
& De-Farias, 2014). 

Os comportamentos de dor apresentam duas funções: uma delas se refere à ma-
nutenção do comportamento por reforços positivos disponibilizados pela comu-
nidade (e.g., oferecer ajuda quando o indivíduo se queixa da dor), e a outra re-
fere-se à manutenção do comportamento por fuga e esquiva (e.g., deixar de rea-
lizar tarefas indesejáveis na presença da dor) (Vandenberghe, 2010). A experi-
ência dolorosa, por sua vez, tende a aumentar os comportamentos de fuga-es-
quiva (e.g., permanecer isolado e em repouso, afastar-se de convívio social e fa-
miliar, abandonar emprego, meio acadêmico, ambientes de lazer, entre outros) 
que ocorrem na tentativa de eliminá-la, uma vez que diante da estímulação 
aversiva, quaisquer comportamentos que reduzam tal aversividade serão refor-
çados (Sousa & De-Farias, 2014). Nesta condição o indivíduo busca incessante-
mente por soluções que o ajudem a eliminar a dor, e sendo essa uma estratégia 
ineficaz, surgem as frustrações, isolamentos, sentimentos de impotência e intole-
rância à dor, dentre outros eventos decorrentes, principalmente o desamparo di-
ante da incapacidade de controlá-la (Vandenberghe, 2010; Sousa & De-farias, 
2014). Novas funções, segundo Queiroz (2009), vão sendo atribuídas à dor, di-
ante destas adversidades, elevando os comportamentos de fuga e esquiva e reti-
rando, portanto, a possibilidade de o indivíduo entrar em contato com reforça-
dores essenciais em sua vida. Em vista dos valores éticos, a autora aponta que o 
objetivo do processo terapêutico na Análise do Comportamento é possibilitar ao 
cliente a autonomia e a capacidade para cuidar de si mesmo. 

A Terapia de Aceitação e Compromisso (ACT) foi posicionada com uma nova 
perspectiva na prática clínica (Sousa & De-Farias, 2014), e tem como objetivo 
levar o indivíduo a abandonar as tentativas improdutivas de controlar a dor e 
procurar comprometer-se com ações que proporcionem uma melhor qualidade 
de vida para ele (Saban, 2015). Esta proposta se enquadra na filosofia do Con-
textualismo Funcional, cuja visão de mundo considera que os comportamentos 
não são compreendidos de forma isolada, mas atrelado e relacionado ao contex-
to no qual está inserido (Hayes, Strosahl & Wilson, 1999). A abordagem foi de-
senvolvida no final dos anos 80 por Steven C. Hayes, que em parceria com Kirk 
Strosahl e Kelly Wilson, escreveu o primeiro manual em ACT no ano de 1999 
(Hayes, Strosahl, & Wilson, 1999), posteriormente reeditado em 2012 (Hayes, 
Strosahl, & Wilson, 2012).  
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A base teórica da ACT é fundamentada na Teoria dos Quadros Relacionais 
(Hayes, Strosahl, e Wilson, 1999), que se define por um conjunto de conheci-
mentos derivados da pesquisa empírica, e que buscam compreender como os es-
tímulos podem adquirir função no controle do comportamento. Conforme apon-
tam Hayes, Strosahl, e Wilson (1999), a capacidade de relacionar estímulos não 
é inerente às relações de equivalência, uma vez que um organismo pode respon-
der à propriedades abstraídas de estímulos que não estavam presentes durante o 
procedimento de treino. Em decorrência deste fenômeno, nomeado responder 
relacional arbitrariamente aplicável (Tõrneke, 2010), os estímulos verbais podem 
desenvolver funções aversivas, eliciar respondentes e evocar comportamentos de 
fuga e esquiva, que, por reforço negativo, fortalecem encadeamentos e/ou am-
plas redes comportamentais de sofrimento. Não obstante, quando as experiênci-
as privadas são produtos de eventos aversivos ou seus derivados, o indivíduo evi-
ta entrar em contato com tais eventos (e.g., pensamentos negativos, emoções 
desagradáveis), uma vez que ele foi ensinado pela cultura a fugir do que o faz se 
sentir mal (Sousa & De-Farias, 2014). Saban (2015) aponta que a “evitação é 
restrição de repertório, limitação de ações, o que empobrece a vida” (p. 186). De 
acordo com Hayes et al. (1999), essa restrição no repertório do sujeito decorre 
de meios que são chamados de fusão cognitiva, evitar, dar razão e avaliar. 

A fusão cognitiva, também chamada literalidade, leva o indivíduo a considerar as 
sensações corporais, memórias, sentimentos e palavras decorrentes de uma ex-
periência traumática como se fossem fatos, e não apenas eventos que ocorreram 
em uma situação particular (Saban, 2015). Barbosa e Murta (2014) complemen-
tam que o contexto é ignorado e o pensamento torna-se a principal fonte de re-
gulação do comportamento, podendo, portanto, gerar a inflexibilidade, entendi-
da como a restrição de repertório ou a diminuição das possibilidades de agir. 
Vale ressaltar que um dos objetivos principais da ACT é levar o cliente a observar 
os eventos encobertos (sentir e pensar), a partir de um processo de desfusão 
cognitiva, promovendo alteração das suas funções (Friary, 2015).  

A ACT utiliza o termo referente ao comportamento de evitar sensações, senti-
mentos e pensamentos como esquiva experiencial, considerando-a, assim, como 
causa dos problemas psicológicos (Sousa & De-Farias, 2014).  Evitam-se os efei-
tos (eventos encobertos) decorrentes de situações aversivas passadas e seus cor-
relatos na busca pelo alívio imediato, que se traduzem na forma de distração, 
negação e alienação, assim como no consumo de alimentos, drogas, dentre ou-
tros (Saban, 2015). Se faz necessário, portanto, compreender a maneira como 
essa esquiva de experiências íntimas se sucede na vida do cliente, que por parte 
do terapeuta, este o leva a observar os seus efeitos (geralmente negativos) a mé-
dio e a longo prazo.  
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A cultura, a partir de um contexto sócioverbal, ensina os indivíduos a justifica-
rem os sentimentos como causas dos comportamentos (e.g., eu comi porque es-
tava triste, eu não sai de casa porque estava com dor), isto é, a dar razão. Uma 
vez que também lhes é ensinado práticas de esquiva de situações aversivas ime-
diatas (Sousa & De-Farias, 2014), tudo o que se apresenta de forma aversiva 
(e.g., pensamentos e sentimentos) pode acabar sendo motivo a mais para evitar, 
justificar, atribuir causas, dar razões, o que pode levar a esquiva experiencial. Só 
será possível romper este ciclo da esquiva experiencial se o cliente escolher en-
trar em contato com os sentimentos e as sensações desagradáveis do modo como 
eles aparecem (vivenciar o momento presente). Isto pode levar o cliente à redu-
ção da esquiva e tentativas de controle das sensações, pensamentos e sentimen-
tos, e maior possibilidade de mudanças funcionais, produtivas e importantes em 
sua vida (Friary, 2015).  

Uma outra prática cultural que o ser humano usa para se esquivar é avaliar, isto 
é, julgar. Se existem dois estímulos no ambiente, eles são avaliados pelo indiví-
duo a partir de propriedades específicas, atribuindo-se valores a elas (Saban, 
2015; Sousa & De-Farias, 2014). Esta prática acaba limitando o repertório do 
indivíduo, pois ao relacionar apenas uma parte do fenômeno como bom ou ruim, 
por exemplo, ele fica condicionado a agir sobre essa determinada classe de estí-
mulos, não percebendo outras características favoráveis dos eventos (Saban, 
2015).  

A compreensão e manejo de todos esses processos pretende levar a flexibilidade 
psicológica, que se caracteriza pela habilidade de estar em contato com o mo-
mento presente de modo a promover mudanças comportamentais em função dos 
valores escolhidos (Hayes et al., 2006). O inverso disso, a inflexibilidade psico-
lógica, se caracteriza pela restrição de comportamentos, que são geralmente con-
trolados pela linguagem e pouco orientados aos valores (Barbosa e Murta, 
2014). Diversas são as estratégias para promover a flexibilidade psicológica, que 
se sustentam em três pilares: aceitar entrar em contato com os eventos aversivos 
privados do qual se esquiva; realizar escolhas baseadas no momento presente e 
coerentes com os valores; comprometer-se com a mudança (Hayes et al., 2006). 
Para isso, utiliza-se de metáforas que favorecem a compreensão e adoção de ou-
tras perspectivas sobre o evento ocorrido, de paradoxos inerentes que propõem 
contradições entre as propriedades literais e funcionais de um evento verbal, e 
de exercícios que possibilitam o cliente a entrar em contato com seus eventos 
privados (Saban, 2015). 

Em relação a Fibromialgia, o objetivo da ACT não é reduzir a dor ou os sintomas 
relacionados, mas aumentar a capacidade do individuo de agir de acordo com os 
seus valores, também na presença de dor e angústia, alcançando assim a flexibi-
lidade psicológica. A aceitação é, portanto, uma resposta comportamental à dor 
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e à angústia que não podem ser modificadas diretamente. Além disso, ao indiví-
duo se permite a compreensão de que tentar controlar ou se afastar da dor (ou 
eventos aversivos relacionados), não resulta em sua eliminação, produzindo, ao 
contrário do que o esperado, maior frustração, angústia e desamparo. Esses re-
sultados envolvem grande desafio por parte do cliente e do terapeuta, uma vez 
que as comunidades verbais ensinam o individuo que o abandono da tentativa 
de eliminar a dor se traduz em ineficácia ou incapacidade em resolver o proble-
ma (Vandenberghe, 2010). A efetividade da ACT para dor crônica envolve, a 
princípio, a quebra deste paradigma, isto é, a necessidade de desmantelar este 
controle sócioverbal, ressignificar a experiência de dor, e continuar com o que é 
realmente importante na vida. 

Dados empíricos da Terapia de Aceitação e Compromisso à pes-
soas com fibromialgia 

De acordo com Friary (2015), a ACT tem se mostrado eficiente sobre inúmeros 
problemas psicológicos, e sua aplicação tem apresentado resultados significati-
vos na mudança da qualidade de vida das pessoas que se submetem ao trata-
mento. Conforme apontam Hayes, Pistorello e Biglan (2008) a ACT tem sido 
promissora em diversos contextos, até mesmo naqueles considerados não clíni-
cos, podendo, assim, concluir que ela se apresenta como um modelo flexível à 
inúmeras possibilidades. Alguns estudos remetem sua utilização no tratamento 
de fobia social (Ossman, Wilson, Storaasli & Mcneill, 2006), estresse ocupacional 
(Bond & Bounce, 2000), do Transtorno Obsessivo-Compulsivo (Twohig et. al., 
2010), pessoas com Diabetes do tipo II (Gregg, Callaghan, Hayes & Glenn-Law-
son, 2007), entre outros. Hayes, Pistorello e Biglan (2008) complementam que a 
ACT também tem sido eficaz na saúde primária – hospitais, atenção básica e ser-
viços comunitários – ajudando os pacientes a enfrentarem seus problemas de 
saúde, dentre eles, a dor crônica. 

Sabe-se que pessoas com dor crônica costumam vivenciar sensações aversivas 
relacionadas à dor com alta frequência. No entanto, a luta para controlar e/ou 
evitar tais sensações está relacionada a maiores níveis de sofrimento e incapaci-
dade, enquanto a aceitação da dor crônica está associada à um melhor funcio-
namento emocional, social e físico (Mccraken, Vowles & Eccleston, 2005). O ob-
jetivo dos tratamentos médicos e psicológicos deveriam ser, portanto, reduzir o 
sofrimento, alterando a funcionalidade do indivíduo, mais do que tentar reduzir 
ou eliminar a dor (Vandenberghe, 2010). Neste entendimento, a ACT vem ga-
nhando espaço ao trazer uma visão contextual dos eventos privados, os quais as 
intervenções da geração anterior pautavam-se em tentativas diretas de sua modi-
ficação e controle (Lucena-Santos, Pinto-Gouveia, Oliveira, 2015). Assim, a dor 

 85



crônica é uma das áreas mais proeminentes no que se refere a aplicabilidade da 
ACT (Hayes, Pistorello & Biglan, 2008). 

Visando promover um aprofundamento acerca dos protocolos de intervenção em 
ACT e a sua eficácia a pessoas com Fibromialgia, foi realizado um levantamento 
de artigos no Portal de Periódicos Capes, utilizando-se os descritores “fibromyal-
gia AND acceptance and commitment therapy”, em língua portuguesa, inglesa e 
espanhola. Foram localizados 523 artigos, e após aplicação dos critérios de inclu-
são (ter como população-alvo as pessoas com fibromialgia; apresentar técnicas e 
conceitos-chaves da Terapia de Aceitação e Compromisso, assim como a descri-
ção do protocolo ACT de intervenção utilizado; descrever os resultados alcança-
dos a partir da intervenção), foram selecionados 20 artigos. Estes materiais fo-
ram lidos na íntegra, e foram excluídos mais 12 artigos finalizando-se a busca 
com oito artigos (Carbonell-Baeza, et.al., 2011; Jensen et al., 2012; Ljótsson et 
al., 2014; Luciano et al., 2014; Luciano et al., 2017; Steiner et al., 2013; Simis-
ter et al., 2018; Wicksell et al., 2013). As informações apresentadas abaixo para 
estes artigos foram: o delineamento do estudo, os instrumentos da avaliação, a 
descrição da intervenção e resultados da sua aplicação.  

Em todos os estudos foram realizadas as avaliações antes e após as intervenções, 
e somente em um estudo não foi realizada a avaliação de follow-up (Carbonell-
Baeza, et.al., 2011). Os participantes foram distribuíram randomicamente em 
dois grupos: o grupo controle em lista de espera, que recebeu medicação ou ou-
tros cuidados usuais, e o grupo experimental, que recebeu a intervenção pautada 
na Terapia de Aceitação e Compromisso. As intervenções foram conduzidas de 
forma online, com suporte de materiais escritos e um profissional experiente na 
área (Ljótsson et al., 2014; Simister et al., 2018) ou de forma presencial (os ou-
tros seis estudos). Em dois estudos, além da intervenção em ACT, o grupo expe-
rimental foi submetido a sessões de atividades físicas (Carbonell-Baeza, et.al., 
2011) e cuidados usuais (Simister, et al., 2018).  

Foram conduzidas de 8 a 12 sessões grupais ou individuais, realizadas semanal-
mente, estas elaboradas pelos autores do estudo com base na literatura da área 
(Carbonell-Baeza et al., 2011; Ljótsson et al., 2014; Simister et al., 2018; Wick-
sell et al., 2013) ou seguindo manuais de ACT para dor crônica (Jensen et al., 
2012; Luciano et al., 2014; Luciano et al., 2017; Steiner et al., 2013), elaborados 
por terceiros, tais como Wicksell et al. (2009), Dahl e Lundgren (2006) e Wilson 
e Luciano (2002). A utilização de técnicas e conceitos-chave da Terapia de Acei-
tação e Compromisso foram uniformemente empregados entre os estudos, os 
quais tiveram como proposta, de forma geral, levar o cliente a entrar contato 
com o presente momento, ou seja, foco no aqui e agora; a aceitação - em relação 
as sensações e sentimentos (eventos privados) que o paciente não pode controlar 
e disposição à experiência; a desfusão cognitiva – processo voltado para a rela-
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ção que o indivíduo estabelece com seus próprios pensamentos, procurando  re-
duzir a credibilidade literal dos pensamentos; o self como contexto – ou seja, ob-
servar e experienciar os pensamentos e emoções como eventos que surgem num 
contexto, e não como contexto em si; valores e ações com compromisso – pro-
cesso que permite a escolha de direções/valores na vida do sujeito e o delinea-
mento de ações em curto, médio e longo prazo que sejam comprometidas a estes 
valores.  

As variáveis predominantemente medidas foram a ansiedade e a depressão (em 
todos os estudos), mas também foram mensurados (em três ou mais estudos) o 
impacto da fibromialgia nas atividades diárias e nos valores (família, relações 
íntimas, trabalho, entre outros), a intensidade e a aceitação da dor, e a inflexibi-
lidade psicológica, por meio de instrumentos de autorrelato padronizados. O es-
tudo de Jensen et al. (2012) também avaliou a ativação do córtex pré-frontal por 
meio de ressonância magnética, e o estudo Simister et al. (2018) avaliou a con-
dição de mobilidade dos participantes em uma caminhada de seis minutos (cine-
siofobia). 

Esses estudos, por fim, apontaram que a ACT foi efetiva em reduzir o impacto da 
fibromialgia nas atividades diárias e nos valores, assim como os sintomas de an-
siedade, depressão e inflexibilidade psicológica, e aumentou a aceitação da dor, 
para todos aqueles que mediram essas variáveis. As imagens de ressonância 
magnética, no estudo de Jensen et al. (2012), mostraram que a ACT produziu 
maior ativação do córtex pré-frontal - lateral ventrolateral orbitofrontal, suge-
rindo a possibilidade de aumento do acesso às regiões executivas para reavalia-
ção da dor. A ACT também foi efetiva em reduzir a dor e cinesiofobia no estudo 
de Simister et al. (2018), mas não apresentou este mesmo resultado nos estudos 
de Jensen et al. (2012), Luciano et al. (2014) e Luciano et al. (2017).  Os resul-
tados foram mantidos para a ansiedade, depressão, impacto da fibromialgia nas 
atividades diárias e aceitação da dor nas avaliações de follow-up de três (Simis-
ter et al., 2018; Wicksell et al., 2013) e seis meses (Ljótsson et al., 2014; Luciano 
et al., 2014). 

Em relação ao formato de aplicação online, Ljótsson et al. (2014) e Simister et 
al. (2018) descreveram que houve boa aceitabilidade dos participantes, com taxa 
73% e 80% de adesão nas atividades semanais propostas, além de mudanças 
significativas nos indicadores avaliados. Ljótsson et al. (2014) e Luciano et al. 
(2017) também apontaram que a participação na intervenção em ACT foi capaz 
de reduzir os custos financeiros diretos (tratamentos médicos ou outros cuidados 
com a saúde) e indiretos (licença médica, desemprego e capacidade de trabalho 
reduzida) relacionados a Fibromialgia. Em comparação ao tratamento farmaco-
lógico, a ACT também mostrou ter menos custo financeiro e efeitos mais dura-
douros a médio prazo (Luciano et al., 2017).   
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Uma quantidade muito maior de estudos pode ser levantada, dentre aqueles que 
conduziram intervenções da Terapia de Aceitação e Compromisso a pessoas com 
dor crônica em geral. A busca de estudos que compõe a análise, neste capítulo, 
limitou-se as publicações que apresentaram os descritores “fibromyalgia AND 
acceptance and commitment therapy”, no título, resumo ou palavras-chave, o 
que talvez não tenha abarcado todo o acervo estudos que aplicaram intervenções 
da ACT a pessoas com Fibromialgia. Contudo, a análise dos materiais consulta-
dos atingiu o objetivo proposto para este capítulo, que era descrever elementos 
para a compreensão da Terapia de Aceitação e Compromisso às pessoas diagnos-
ticadas com Fibromialgia, e resultados de pesquisas que se orientaram pela sua 
aplicação. 

Sugere-se que novos levantamentos bibliográficos sejam realizados em futuros 
estudos, ampliando-se tanto os descritores de busca quanto as bases de dados 
pesquisadas. Além disso, no que diz respeito aos estudos direcionados a ACT 
para pessoas com Fibromialgia,  aponta-se a necessidade em ampliar as investi-
gações para os diferentes formatos de aplicação (modalidades de intervenção em 
grupo ou individual, presencial ou online) e variações de análise (intra ou entre-
sujeitos). 

Considerações finais  

A fibromialgia deve ser reconhecida como um problema de saúde pública, e sua 
alta incidência, dentre os problemas crônicos de saúde, gera a necessidade de 
ampliação de abordagens terapêuticas eficazes. Pelo fato de apresentar estraté-
gias capazes em levar o individuo a entrar em contato com eventos aversivos dos 
quais se esquivava, permitindo que ele faça escolhas sendo orientado pelos seus 
valores pessoais, a ACT tem ganhado espaço nas intervenções em saúde, sendo a 
dor crônica uma das áreas mais proeminentes no que se refere a sua aplicabili-
dade.  

A partir da análise de oito estudos, apresentada neste capítulo, foi possível ob-
servar a eficácia e a efetividade da ACT a pessoas com Fibromialgia, corroboran-
do os achados de outros estudos que investigaram os efeitos da ACT na dor crô-
nica em geral. A utilização de técnicas e conceitos-chave da Terapia de Aceitação 
e Compromisso foram uniformemente empregados entre os estudos, com peque-
nas variações nos protocolos em relação ao número de sessões e procedimentos 
de intervenção. Os resultados também destacaram o impacto da ACT na redução 
de custos financeiros direcionados ao tratamento da Fibromialgia, o que permite 
sugerir bons custos-beneficios de sua aplicabilidade frente a tomada de decisões 
relativas aos serviços de saúde pública. 
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CAPÍTULO 6. ANÁLISE DAS CONTINGÊNCIAS PATRIARCAIS: O 
FEMINISMO COMO PRÁTICA DE CONTRA CONTROLE 

Pietra Garcia de Oliveira  1

 Thaize de Souza Reis  2

Lucas Ferraz Córdova  3

Este capítulo apresenta brevemente a história do movimento feminista e utiliza o 
arcabouço teórico da Análise do Comportamento para discutir o feminismo como 
uma prática de contracontrole ao patriarcado. Inicialmente, serão apresentadas 
definições de feminismo e, em seguida, serão analisados alguns episódios da his-
tória do feminismo a partir do conceito de contracontrole, identificando as con-
dições aversivas às quais as mulheres estavam submetidas em cada momento e 
os comportamentos emitidos por elas para se livrar do controle coercitivo. 

De acordo com Garcia (2011), pode-se falar em feminismo sempre que mulheres 
individualmente ou de forma coletiva contestam as condições de vida que lhe 
são impostas em uma sociedade patriarcal e reivindicam seus direitos, com o ob-
jetivo de se atingir a igualdade para todos os seres humanos. 

Desse modo, o feminismo pode ser definido como a tomada de consciência 
das mulheres como coletivo humano, da opressão, dominação e exploração 
de que foram e são objeto por parte do coletivo de homens no seio do patri-
arcado sob suas diferentes fases históricas, que as move em busca da liber-
dade de seu sexo e de todas as transformações da sociedade que sejam ne-
cessárias para este fim. Partindo desse princípio, o feminismo se articula 
como filosofia política e, ao mesmo tempo, como movimento social (Garcia, 
2011, p.13). 

Tiburi (2018) compreende o feminismo como:   “(...) O desejo por democracia 
radical, voltada à luta por direitos daqueles que padecem sob injustiças que fo-
ram armadas sistematicamente pelo patriarcado. Nesse processo de subjugação 
incluímos todos os seres cujos corpos são medidos por seu valor de uso” (p.12). 
A autora apresenta o sistema patriarcal como uma equação, em que de um lado 
ficam os homens, detentores do poder, e do outro as mulheres, que além de ali-
jados do poder, estão sujeitas à violência praticada pelo primeiro grupo. Mais do 
que compreender a forma como é negado o poder à mulher pelo patriarcado, é 
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necessário compreender que nesse sistema o gênero feminino é demarcado/con-
dicionado por aquilo que é do mundo privado e no lado oposto se encontra o 
poder e o que é público, e estes pertencem aos homens (Tiburi, 2018). 

Saffioti (2004) considera o patriarcado como um regime de dominação e explo-
ração das mulheres pelos homens. A busca por igualdade empreendida pelo fe-
minismo se apresenta em uma multiplicidade de práticas, alicerçadas em pressu-
postos relativamente distintos. Em função da variedade de perspectivas, fala-se 
em feminismos, cada um alicerçado em uma forma de produzir igualdade, jus-
tamente por entender que se produziram múltiplas formas de se cercear as mu-
lheres.  

Nicoldi e Arantes (2019) definem patriarcado em termos comportamentais como 
um 

sistema social em que um conjunto de contingências socialmente organiza-
das estabelece práticas culturais e padrões de comportamento de interações 
desiguais entre os gêneros, e dentro das quais os homens, sistematicamente, 
se beneficiam e concentram mais poder do que as mulheres, o que, por sua 
vez, as colocam em posições de inferioridade e com liberdade restrita (p.
77). 

As autoras argumentam que em sociedades patriarcais os homens não só têm 
mais acesso a reforçadores, como também gerenciam o acesso de mulheres a re-
forçadores, são eles que determinam as contingências de reforçamento vigentes. 

O feminismo, como conceito, diz respeito à busca pela igualdade entre sexos/
gêneros. Sexo é entendido do ponto de vista biológico e gênero remete a “pa-
drões de comportamentos ontogenéticos, considerados típicos de mulheres e de 
homens no contexto de uma dada cultura” (Silva & Laurenti, 2016, p. 205), o 
que implica, de acordo com Nicoldi e Arantes (2019, p.67) que “a depender de 
serem emitidas por homens ou mulheres, as mesmas classes de respostas podem 
ser reforçadas diferencialmente para cada grupo”.   

A busca do feminismo por igualdade, ou por equilíbrio no acesso a reforçadores 
e a possibilidades alternativas de comportamento, está baseada no fato de que o 
desequilíbrio nas relações entre homens e mulheres é predominantemente cultu-
ral, não prevalecendo as relações filo e ontogenéticas. Dessa forma, tal desequi-
líbrio é resultado de práticas sociais que sistematicamente garantem maior aces-
so a reforçadores e mais poder a indivíduos do gênero masculino (Silva & Laru-
enti, 2016; Nicoldi & Arantes, 2019). Se o desequilíbrio tem origem em práticas 
sociais, ele pode ser eliminado a partir da alteração das mesmas práticas que o 
produzem. 
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Em Coerção e suas implicações, Sidman (1995) descreve que quando as pessoas 
não podem fugir ou se esquivar de punições, elas encontram outras formas de 
acabar com aquelas, passando a controlar seus controladores. Diante de um ce-
nário histórico aversivo, as mulheres, além de reivindicar a alteração das práticas 
sociais que produzem desequilíbrio nas relações entre os gêneros, têm desenvol-
vido formas de lidar com coerção patriarcal e, dessa maneira, elimina, pelo me-
nos temporariamente a coerção, o que pode ser entendido como 
contracontrole.  

De acordo com Silva e Laurenti (2016), quando se identifica no ambiente o con-
trole opressor a que se está submetido, é possível exercer contracontrole. Em se 
tratando da mulher, quando esta reconhece que o controle social exercido sobre 
seu comportamento é opressor, ela pode exercer contracontrole e contribuir para 
uma relação mais equilibrada entre homens e mulheres no que diz respeito à dis-
tribuição e manejo dos reforçadores. 

A seguir, analisaremos alguns fatos da história do feminismo ocidental a partir 
do conceito de contracontrole. O termo feminismo ocidental é utilizado para se 
referir ao feminismo baseado nas concepções de mulheres principalmente euro-
peias e americanas, escolarizadas, de classe média e brancas. O que se convenci-
onou chamar de feminismo não inclui o pensamento da multiplicidade das mu-
lheres ao redor do mundo (Santos, 2016). 

Federici (2017) identifica ainda no período medieval o início da primeira onda 
do feminismo. O contexto social do momento envolvia o feudalismo e, posteri-
ormente, a transição para o capitalismo. O espaço urbano ia aos poucos se deli-
neando com o aumento da população que vivia fora dos feudos. Doenças como a 
peste negra mataram grande parte da população europeia   e nesse caos de do-
ença e falência do sistema social e econômico vigente, os corpos que mais sofre-
ram foram os das mulheres (Federici, 2017). 

Com a necessidade de mais indivíduos para o trabalho, o Estado, agência que 
atua em consonância com as demandas do grupo, adotou como resposta à exi-
gência de mão de obra, a interferência sobre a natalidade. A mulher, considerada 
propriedade do marido, tem a vigilância sobre seu corpo aumentada, sendo sua 
principal função a reprodução. 

As mulheres passam a ter sua sexualidade controlada pelos homens. A vir-
gindade e a monogamia feminina começam a ser enaltecidas como valores e 
regras. O nascimento de um filho que não fosse do marido ameaçaria a 
transmissão da herança. A presença feminina se reduz ao âmbito doméstico 
e ganha forma a separação entre o mundo público e o mundo privado. O 
casamento origina-se, portanto, desse pacto desigual no qual a esposa obe-
dece ao marido e ele em troca a protege das adversidades, [...] o pressupos-

 95



to de que a mulher sempre concordará em se submeter como esposa porque 
o homem é o mais forte e poderá desfrutar da sua “superioridade de seu 
sexo”. (Auad, 2003, p. 23) 

Outra agência de controle, além do Estado, que norteada por práticas patriar-
cais, atestou o controle do grupo sobre o corpo de mulheres foi a Igreja. Em seus 
discursos, a Igreja tornava dignos de Deus todos os atos submissos tais como os 
de Maria, mãe de Jesus. As mulheres eram consideradas seres desprovidos de 
alma, que estavam na Terra para seduzir os homens e desviá-los do caminho do 
bem e da felicidade. Por meio delas, o diabo se provava existente e se manifesta-
va. 

Apesar do forte controle sobre o corpo das mulheres, algumas delas se recusa-
ram a se sujeitar às normas sexuais vigentes. Essas mulheres tinham algum do-
mínio sobre seu corpo e sua sexualidade, em geral, não estavam sob a tutela de 
um marido e tinham conhecimento de formas tanto de evitar a natalidade quan-
to de interromper a gestação. Esses comportamentos podem ser entendidos 
como formas de contracontrole exercidas por essas mulheres diante de um con-
texto de intenso cerceamento. 

No entanto, o controle patriarcal foi restabelecido por meio da ação da Igreja e 
do Estado, que consideraram essas mulheres como bruxas, as perseguiram e as 
queimaram sob a acusação de feitiçaria. Esse momento histórico ficou conhecido 
como “caça às bruxas” e se estendeu por toda a Europa e pelas Américas (Auad, 
2003).  

Federici (2017) discute o papel da Inquisição para domar os corpos dos sujeitos 
nesse momento de ascensão do capitalismo. A Inquisição, como um tribunal da 
Igreja, julgava e condenava as pessoas que cometiam atos tidos como heresia. A 
partir desses julgamentos selecionavam-se comportamentos submissos, que tor-
navam aqueles sujeitos mais domados para executarem trabalhos nas fábricas, e 
tudo que fosse fora do padrão era passível de julgamento pela Igreja. Auad 
(2003) encerra sobre a importância da Igreja como instituição perpetuadora do 
patriarcado, abordando que embora a “caça às bruxas” tenha se encerrado no 
século XVIII, prosseguiram a repressão e desvalorização da mulher e de tudo o 
que era considerado comportamento feminino. 

Um importante nome do feminismo europeu, Mary Wollstonecraft nasceu em 
Londres em 1759. Assim como a maioria das mulheres da época, não recebeu 
educação formal, mas aprendeu a ler aos 14 anos, provavelmente ensinada pela 
mãe. Em 1784, Mary conhece Richard Price, por meio do qual passa a ter conta-
to com um editor que se interessa por seus textos sobre educação e recomenda 
que ela escreva sobre tais ideias. Em 1786 é publicado “Reflexões sobre a educa-
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ção de filhas”, no qual ela critica o fato de as mulheres serem mantidas em esta-
do de ignorância e dependência em função das restrições educacionais impostas 
a elas. No entanto, seu texto mais famoso e que atrai a atenção de grandes no-
mes daquele momento histórico é “A reivindicação dos direitos da mulher” de 
1790, que apresenta as bases do feminismo moderno. Nesta obra, Wollstonecraft 
defende a igualdade entre homens e mulheres, iniciando-se pela educação, que 
além de ser um direito feminino, deveria se dar da mesma forma para homens e 
mulheres. A autora também defendia que mulheres fossem economicamente in-
dependentes e que tivessem participação política. Tudo isso, de acordo com ela, 
dependia da educação das mulheres. Para Wollstonecraft, essas reformas eram a 
base para o progresso da sociedade como um todo (Garcia, 2011). 

A autora é largamente mencionada ao se falar de feminismo por ter embasado a 
ideia de gênero. Ainda que ela não tenha empregado o termo, ela já reconhecia 
que as diferenças entre homens e mulheres decorriam do tratamento de privilé-
gio dispensado aos homens em detrimento das mulheres (Garcia, 2011). 

Mary Wollstonecraft viveu em um momento histórico em que a educação era ne-
gada às mulheres, pois essas eram consideradas inferiores aos homens e propri-
edade deles, fossem seus pais, maridos, patrões ou senhores. Àquelas que vi-
nham de famílias com alguma posse e, portanto, não precisavam trabalhar para 
sobreviver,  cabia somente o ambiente doméstico, o casamento, o cuidado do lar 
e dos filhos. O fato de Mary ter aprendido a ler e a escrever pode ser entendido 
como um comportamento de contracontrole, pois isso permitiu a ela controlar 
parte do ambiente patriarcal e acessar reforçadores que estavam disponíveis 
apenas a indivíduos do sexo masculino, como ter acesso a informações por si 
mesma, além de escrever e publicar livros. A publicação de textos e livros tam-
bém pode ser entendida como comportamento de contracontrole em um ambi-
ente no qual mulheres não eram consideradas seres que pensavam e que tinham 
ideias para compartilhar. Adicionalmente, seus escritos permitiram a outras mu-
lheres contracontrolar comportamentos de opressão masculina em outros luga-
res e em momentos históricos posteriores. 

O fato de meninas e mulheres estudarem parece ser, ainda hoje, um poderoso 
comportamento de contracontrole. Um exemplo é o da paquistanesa Malala You-
safzai, que tornou-se mundialmente conhecida em 2012 por defender o direito 
das mulheres à educação. No Paquistão, a estimativa até 2011 era de que apenas 
um terço das mulheres tinha acesso à educação. Nesse contexto, Malala, à época 
com 11 anos, cria um blog onde escreve sobre as dificuldades de estudar em uma 
região controlada pelo Talibã, além de defender a importância dos estudos para 
meninas e mulheres. Em 2012, a jovem sofre um atentado por parte do Talibã, 
mas se recupera e passa a ser reconhecida como uma voz importante na luta 
pela educação feminina (Yousafzai & Lamb, 2013). 
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O sufrágio universal é outro fato histórico de grande importância e um dos mar-
cos do feminismo. A luta das mulheres pelo direito ao voto começa a se organi-
zar por volta de meados do século XIX. Para Garcia (2011), o sufragismo foi um 
movimento que ocorreu em todas as sociedades industriais e tinha dois objetivos 
principais: o direito ao voto e os direitos educativos. 

Apesar de aproximadamente um século separar as obras de Mary Wollstonecraft 
e o movimento sufragista, as mulheres na Europa e nas Américas continuavam 
privadas do direito à educação. Tal interdição colocava sérios entraves à inde-
pendência intelectual, financeira e aos direitos civis das mulheres. O fato de as 
mulheres serem proibidas de votar, de se candidatar para ou de ocupar cargos 
políticos contribuía para que se mantivessem subjugadas, uma vez que suas rei-
vindicações não eram pautadas por homens em uma sociedade patriarcal. O mo-
vimento sufragista pode ser analisado como uma forma de exercer contracontro-
le, pois essas mulheres buscavam reorganizar as contingências nas quais apenas 
os homens podiam eleger e ser eleitos, o que garantia a esse grupo social o aces-
so a reforçadores e, principalmente, ao controle das contingências sociais, en-
quanto as mulheres se mantinham cerceadas de poder e com acesso restrito aos 
reforçadores. 

O sufragismo, no entanto, não foi o único movimento feminista de destaque no 
século XIX. Tiveram papel igualmente importante as mulheres operárias, que 
também denunciavam a opressão feminina e reivindicavam direitos às mulheres. 
No entanto, diferentemente da maioria das sufragistas, que eram da burguesia e 
restritas ao ambiente do lar, as operárias experimentavam a exploração nas in-
dústrias, onde tinham turnos de trabalho de 14 horas ou mais e ganhavam me-
nos do que os homens. 

Ainda que as mulheres trabalhassem fora, ocupando postos em indústrias, o ide-
al de família patriarcal ditava que o homem era o provedor. Entendia-se que mu-
lheres e crianças que trabalhavam auxiliavam a família, mas não proviam seu 
sustento, podendo, dessa forma,   receber menos (Auad, 2003; Martuscelli, 
2020).  Além disso, mulheres (e também crianças) eram socialmente considera-
das inferiores aos homens, o que justificava o menor valor recebido pela realiza-
ção do mesmo trabalho. Essa configuração tornava restrita o acesso a reforçado-
res por mulheres, ou seja, as contingências da mulher proletária carregavam 
mais aspectos coercitivos do que as do trabalhador do sexo masculino. 

Neste momento histórico estavam em discussão as ideias socialistas e muitos dos 
ideais das feministas operárias se ancoraram nestes pressupostos. Elas reivindi-
cavam redução da jornada de trabalho, remuneração tal qual dos homens que 
trabalhavam na mesma função, acesso a cargos, direitos em relação ao casamen-
to e educação (Martuscelli, 2020). 

 98



Como comportamentos de contracontrole, as feministas operárias falavam em 
público sobre suas ideias, organizavam-se em associações, filiavam-se a partidos 
políticos, escreviam sobre suas ideias e as divulgavam, organizavam greves e 
protestos no ambiente de trabalho, atividades proibidas a mulheres na maioria 
dos lugares (Garcia, 2011). 

Quando a mulher alcança alguns dos direitos mínimos, as agências de controle 
se reorganizam para retomar o controle que era totalmente patriarcal. Apesar de 
conquistas como o direito ao voto, que acontece em diferentes momentos ao re-
dor do mundo e direitos trabalhistas, quando findam as duas guerras o discurso 
de que a mulher teria como função cuidar da casa (AUAD, 2003) fica mais vee-
mente. Como os homens não mais se ausentam para os confrontos bélicos, eles 
podem reassumir os postos de trabalho e precisam de suas mulheres em casa. 
Além disso, nos países industrializados a taxa de natalidade estava em queda e a 
independência feminina passa a ser responsabilizada por este fato. 

O período entre as guerras mundiais representou um momento de menor mobi-
lização por parte do movimento feminista (pausa pós reforço). Alguns aspectos 
contribuíram para esse fato: as conquistas alcançadas pelas mulheres, os parti-
dos políticos institucionalizados, com os quais as organizações feministas não 
conseguiam competir, o medo causado pela revolução bolchevique, o que fez 
com que em várias partes do mundo as feministas fossem consideradas subversi-
vas, assim como os socialistas, a própria mobilização provocada pelas guerras e 
as alterações na ordem mundial causada por estas (Garcia, 2011).  

O ressurgimento do feminismo, no entanto, não demora a acontecer. Em 1949 
Simone de Beauvoir publica “O segundo sexo”, que inicia uma nova etapa da his-
tória desse movimento. A filósofa e escritora, diferentemente do que se observou 
em outras fases do feminismo, não faz reivindicações, mas apresenta sua teoria 
sobre a mulher. Na obra de dois volumes, a autora argumenta que a mulher é a 
outra do homem, porém não de forma recíproca. O homem não é o outro da mu-
lher, ele é o centro, a autoridade, a medida de todas as coisas. A mulher é a ou-
tra em um mundo onde os homens detêm o poder e criam a cultura. Para a auto-
ra, não há nada de biológico ou natural que explique a subordinação feminina, 
isto se dá porque a cultura dá mais valor a quem arrisca a vida em guerras do 
que a quem gera a vida. Sua célebre frase “Não se nasce mulher, torna-se”(Beau-
voir,1967, p. 09) ilustra esse ponto e está na base do conceito de gênero (Beau-
voir, 1967; Beauvoir, 1980).  

A partir de Simone de Beauvoir, o feminismo adquire um caráter de questionar o 
tipo de conhecimento científico produzido, como fez a filósofa. É desta forma 
que ela exerceu contracontrole, empregando o raciocínio científico, além de fer-
ramentas dominadas por homens, como a filosofia e a escrita, para elaborar as 
bases teóricas que explicam a subordinação da mulher.  
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Os anos 60 assistiram ao surgimento de outra vertente do feminismo, o feminis-
mo radical. Esse é um momento de grande efervescência de movimentos sociais, 
principalmente nos Estados Unidos e Europa, mas também em outros lugares do 
mundo, por parte dos mais diversos grupos, além das mulheres: negros, estudan-
tes, pessoas que pediam o fim da Guerra do Vietnã. Em comum, esses grupos 
reivindicavam novas formas de vida e não apenas a reforma do sistema vigente 
(Garcia, 2011). 

Apesar de atuantes nesses diversos movimentos sociais, as mulheres eram invisi-
bilizadas como líderes e a opressão sexual era desconsiderada. O feminismo ra-
dical busca, então, compreender a raiz da opressão, por isso é denominado radi-
cal. O termo radical vem do projeto de Shulamith Firestone (1976), autora de 
Dialética da sexo: um estudo da revolução feminista, livro que inspirou o movi-
mento.  

O feminismo radical difere dos anteriores por trazer a discussão sobre a sexuali-
dade. A proposta era não apenas que mulheres ocupassem os espaços públicos, 
mas que também houvesse uma reformulação do espaço privado. As feministas 
radicais trouxeram importantes contribuições políticas ao mostrar que as rela-
ções de poder estruturavam as mais diversas instituições, dentre elas a família. 
Outras contribuições foram os grandes protestos públicos, os grupos de auto-
consciência e os grupos de ajuda e autoajuda (Garcia, 2011). 

Dentre os comportamentos de contracontrole podemos identificar a discussão 
sobre a sexualidade, considerada um tabu, sobre a qual não se falava, especial-
mente em função da tradição religiosa de muitos países. À discussão sobre sexu-
alidade, somaram-se outros comportamentos que contrariavam as práticas patri-
arcais, como a maior expressão sexual por parte das mulheres e o maior engaja-
mento em relações sexuais sem a finalidade reprodutiva.  

Os protestos públicos e as marchas que reuniam milhares de mulheres, as sabo-
tagens a eventos em que não eram representadas ou nos quais eram objetificadas 
também podem ser analisados como contracontrole, uma vez que buscavam li-
dar com as condições aversivas às quais eram submetidas tentando controlar 
quem detinha o poder. Os grupos de mulheres que buscavam conscientizar as 
outras sobre as opressões vivenciadas e os grupos de ajuda mútua são também 
aspectos que diferenciam o feminismo radical.  

No entanto, a ideia de irmandade entre todas as mulheres em função da experi-
ência de opressão dava a ideia de uma mulher universal e passou a ser questio-
nada por grupos que além da opressão de gênero, experimentavam outros tipos 
de opressão, como a racial ou a sexual.  
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Essa forma de pensar deu início à desconstrução da “Mulher”, como um ser úni-
co, sem especificidades. Contrariando a ideia de mulher universal, o intuito era 
evidenciar que existia, para cada mulher, uma interação de variáveis particula-
res: raça, classe social, orientação sexual, faixa etária e outras. A experiência in-
dividual de cada mulher se configura de acordo com o contexto no qual ela se 
desenvolve como sujeito. 

As movimentações feitas pelas feministas durante os anos 1960 e 1970 repercu-
tiram nas ciências e a partir da década de 1980, o feminismo ganhou força tam-
bém no ambiente acadêmico. As experiências e percepções das mulheres foram 
tomadas como ponto de partida para estudos nas mais diversas áreas. Nesse 
momento, têm início também os estudos sobre gênero (Gohn, 2007). Os movi-
mentos sociais de contracontrole ao patriarcado no ambiente público passaram a 
influenciar as produções científicas. 

A ciência começa a reconfigurar seu modo de produção e os estudos sobre as 
mulheres passam a ser absorvidos pelos estudos de gênero: 

Em termos cognitivos esta mudança favoreceu a rejeição do determinismo 
biológico implícito no uso dos termos sexo ou diferença sexual e enfatizou 
os aspectos relacionais e culturais da construção social do feminino e mascu-
lino. Os homens passaram a ser incluídos como uma categoria empírica a ser 
investigada e uma abordagem que focaliza a estrutura social mais do que os 
indivíduos e seus papéis foi favorecida (Gohn, 2007, p. 50). 

Para Saffioti (2004) gênero não é meramente uma categoria de análise, mas 
uma categoria histórica. O conceito como categoria de estudo permite elaborar e 
revisitar as formas como socialmente se interpretam as instituições, conceitos 
normativos, formações subjetivas de identidade, logo o gênero funciona como 
“uma certa instância, uma grande gramática sexual, regulando não apenas rela-
ções homem-mulher, mas também relações homem-homem e relações mulher-
mulher” (Saffioti, 2004, p.45).  

Gohn (2007) ressalta as vantagens e desvantagens do estudo das mulheres a 
partir da categoria gênero: 

A generalização do uso da temática “gênero” nas últimas décadas do século 
XX teve ganhos qualitativos, mas também trouxe dificuldades para as mu-
lheres. Ganhos porque, de um lado, desnaturalizou o tema das diferenças, 
introduziu o masculino ao lado do feminino, para discutir as diferenças his-
tórica e culturalmente construídas, e ampliou o debate colocando novos su-
jeitos oprimidos em cena, igualmente ignorados e invisíveis até então na so-
ciedade- os gays, lésbicas, transexuais etc., apontando para as inúmeras 
formas de discriminação.[...] Dificuldades porque houve uma certa diluição 
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das mulheres na temática de gênero e a invisibilidade da maioria delas con-
tinuou nos movimentos sociais não feministas (Gohn, 2007, p. 55). 

O feminismo negro ou interseccional aborda uma das formas de opressão invisi-
bilizadas em décadas anteriores. Surgido nos Estados Unidos entre as décadas de 
60 e 70, esse movimento foi liderado por ativistas e intelectuais negras que não 
tinham suas pautas totalmente consideradas no movimento feminista ou no mo-
vimento negro. Essas mulheres chamam a atenção para o fato de que as mulhe-
res negras estavam submetidas a, pelo menos, três formas de opressão: o gênero, 
a raça e a classe (por estarem inseridas em uma sociedade capitalista). O termo 
interseccionalidade é empregado para falar da indissociação e da interação das 
três categorias   na produção da opressão a que estavam submetidas mulheres 
negras (Crenshaw, 2004; Santos, 2016).  

No Brasil, as discussões das militantes e intelectuais negras se iniciam na década 
de 1980. Apesar do termo interseccionalidade ter sido trazido dos Estados Uni-
dos, a experiência da opressão combinada não era novidade para as feministas 
negras brasileiras. Lélia Gonzalez escreve em 1984 “Racismo e sexismo no Bra-
sil”, texto no qual aborda o tema.  

As feministas negras denunciaram o racismo e o sexismo não apenas nas intera-
ções sociais e institucionais, mas também na produção do conhecimento. O ra-
cismo epistêmico, a deslegitimação da produção acadêmica de negros e sobre 
negros, acrescido da discriminação de gênero é apontada por Santos (2016) em 
um artigo em que analisa a invisibilização do conhecimento produzido por mu-
lheres negras quando se consideram os estudos feministas. 

Escrever, falar sobre e produzir conhecimento científico de qualquer natureza 
sendo uma mulher são formas de desafiar dois sistemas estruturais de domina-
ção: o patriarcado e o racismo estrutural. Ao abordarem suas experiências e as 
transformarem em conhecimento científico elas vão ainda mais longe na emissão 
de contracontrole. 

A partir dos aspectos da história do feminismo apresentados e convergindo com 
o conceito de contracontrole   de Sidman (1995), percebe-se que as mulheres 
estiveram e ainda se mantêm sob condições aversivas em função da opressão pa-
triarcal. Os comportamentos emitidos, individualmente ou em grupo, para se li-
vrar do controle coercitivo podem ser entendidos como contracontrole. Em fun-
ção destes comportamentos, uma série de conquistas foram alcançadas. As mu-
lheres da época de Mary Wollstonecraft não podiam estudar. Hoje este direito 
nos é assegurado no Brasil, embora com inúmeras iniquidades entre os gêneros. 
A iniquidade que se observa aqui também é realidade em muitos países do mun-
do, sendo ainda mais profundas em alguns deles (Barroso, 2013). 
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O direito ao voto e a serem votadas também são garantidos em muitos países ao 
redor do mundo. Observa-se, no entanto, menor participação política de mulhe-
res. No Brasil, a única mulher eleita para a presidência da república, sofreu im-
peachment em um processo que deixou dúvidas quanto a sua regularidade.  

Direitos trabalhistas foram assegurados e, pelo menos na legislação brasileira, 
jornadas de 14 horas não são permitidas.Tal proibição também se observa em 
alguns outros países. Entretanto, mulheres ganham menos do que os homens 
para realizarem a mesma função. Além disso, a divisão das tarefas do lar não é 
feita de forma igualitária. Mulheres têm jornadas duplas ou triplas, pois o cuida-
do com a casa e com os filhos ainda são entendidos como responsabilidades fe-
mininas. 

Conquistou-se alguma liberdade sexual, o sexo foi desvinculado da função re-
produtiva e mulheres não são queimadas por usarem métodos contraceptivos. 
Porém, as decisões sexuais são questionadas e cerceadas, a maneira como são 
vistas, como falam sobre elas, como são tratadas, até mesmo em aspectos não 
relacionados a sexo, são fortemente influenciadas por conduta sexual e as deci-
sões sobre os corpos femininos não estão inteiramente sob controle delas.  

Observam-se avanços e, ao mesmo tempo, ainda há muito a se conquistar. O fe-
minismo é um processo e suas demandas são moldadas pelos modelos de opres-
são vigentes (Alves & Pitanguy, 1981). As formas de poder do patriarcado tam-
bém se redefinem com a alteração das contingências promovidas pelos compor-
tamentos de contracontrole, de forma que algumas pautas se repetem historica-
mente.  

Ainda que a discriminação das contingências do feminismo contemporâneo seja 
algo complexo, observa-se que o movimento se multiplica, ganha popularidade a 
partir dos meios de comunicação, especialmente a internet, que potencializa seu 
alcance. Ao mesmo tempo, parece se fortalecer também a tentativa de recupera-
ção do controle patriarcal por parte de algumas agências, como educação, Igre-
ja, Estado. Observa-se um endurecimento do discurso sexista, assim como um 
aumento no número de feminicídios e outros tipos de violência contra a mulher 
no Brasil (Waiselfisz, 2015), o que mantém a análise do feminismo como uma 
prática de contracontrole no âmbito social atual. 

Por isso, as feministas existem, sim, e são bastante atuantes e ocupadas. Há fe-
ministas e feminismos de muitos tipos e jeitos e para todos os gostos. As militan-
tes feministas são mais de 6000 no Brasil, e estão distribuídas em mais de 1000 
ONGs e Conselhos da Condição da Mulher. Essas mulheres trabalham duro para 
melhorar a vida das brasileiras. Por mais diferentes que sejam entre si, estão 
unidas por algumas certezas e por alguns desejos. Qual é a certeza que une as 
feministas em suas lutas? Elas têm certeza de que existe uma opressão específica 
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a todas as mulheres. Uma opressão que se manifesta nas fábricas, escritórios, es-
colas, famílias e na rua. Essa opressão também se expressa na cultura da socie-
dade, com músicas, jeitos de dançar, de vestir, de falar e com o que as pessoas 
acham que é “certo e errado” para homens e mulheres. A opressão contra as mu-
lheres aparece de diferentes formas em todas as classes e camadas sociais, em 
diferentes grupos étnicos e culturais. As feministas também estão certas de que o 
feminismo é um movimento político e social. (AUAD, 2003, p. 87) 

Esse trabalho buscou apontar como o modelo patriarcal vigente condicionou, 
historicamente, práticas coercitivas contra as mulheres para mantê-las subordi-
nadas aos homens. As mulheres, ao longo do tempo, têm respondido ao controle 
aversivo exercendo contracontrole por meio de diversos comportamentos, que 
lançaram as bases, constituíram ou contribuíram para disseminar o que se con-
vencionou chamar de feminismo. Esse movimento entende que a dominação 
masculina sobre as mulheres está baseada em práticas sociais que sistematica-
mente têm garantido maior acesso a reforçadores e maior poder, inclusive para 
determinar as contingências de reforçamento vigentes, a indivíduos do gênero 
masculino. Diante desse desequilíbrio entre os gêneros, o feminismo tem busca-
do que homens e mulheres possam acessar os reforçadores de forma equilibrada. 
Nessa busca por equilíbrio, o feminismo pode ser entendido como uma prática 
de contracontrole, uma vez que se apresenta como resposta a padrões coercitivos 
de comportamentos exercidos contra as mulheres. Adicionalmente, o movimento 
se apresenta como uma forma de alterar as práticas sociais que o produziram 
para manter o status quo, como não só mulheres, mas outras classes/grupos de 
pessoas foram hierarquizadas socialmente. Assim apontam-se contingências e 
como este modelo de controle teve como resposta o contracontrole, o feminismo, 
que endossa a necessidade democrática onde os corpos tenham uma variabilida-
de comportamental que tal qual pelos preceitos de economia comportamental a 
variabilidade de comportamento é algo que um analista do comportamento de-
veria buscar. 
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CAPÍTULO 7. TERAPIA ANALÍTICO-COMPORTAMENTAL 
INFANTIL: UMA REVISÃO NARRATIVA DA COLEÇÃO “SOBRE 
COMPORTAMENTO E COGNIÇÃO” 

Daniel Santos Braga   1

Rodrigo Lopes Miranda   2

André A. B. Varella   3

De acordo com alguns autores, o modelo interpretativo proposto pelo Behavio-
rismo Radical permitiu uma análise diferenciada sobre os sentimentos, a cultura 
e o comportamento verbal em relação aos movimentos behavioristas anteriores, 
o que resultou em contribuições originais da Análise do Comportamento à práti-
ca clínica (e.g., Marçal, 2010; Sampaio & Andery, 2012; Vandenberghe, 2011). 
Isso quer dizer que, por meio da interpretação e da intervenção promovidas por 
analistas do comportamento capacitados, subjaz, com equivalente importância, 
um conjunto sólido de pressupostos que embasam este fazer (a epistemologia 
proposta pelo Behaviorismo Radical). Essa abordagem se ancora nas concepções 
do materialismo, do funcionalismo, do interacionismo e na visão monista do ser-
humano (Leonardi & Velasco, 2018). Tais concepções são consideradas funda-
mentais e necessárias para aplicar a Análise do Comportamento em diversos con-
textos, inclusive o contexto clínico. 

Como desdobramento da produção científica de analistas do comportamento, o 
fazer clínico também deve seguir esse conjunto de interpretações e reflexões, em 
busca de um tratamento adequado das queixas e demandas dos clientes. As res-
postas compreendidas entre as “queixas” e “demandas” são produto de processos 
de variação e seleção nos níveis filogenético, ontogenético e cultural. Estas res-
postas são, comumente, rotuladas como “comportamentos problema” e estão su-
jeitos às mesmas leis do comportamento como qualquer outro processo. Melhor 
esclarecendo, ao longo da vida de um indivíduo, contingências selecionaram pa-
drões de comportamento que se mantêm frequentes, devido às consequências 
que produzem (Leonardi & Velasco, 2018). Quando esses padrões de comporta-
mentos resultam em outras consequências que produzem prejuízo para o indiví-
duo que se comporta e para as pessoas que interagem com ele, estes serão elei-
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tos como foco de intervenção clínica (Gongora, 2003). A tal conjunto de inter-
venções podemos nomear Terapia Analítico-Comportamental (TAC) .  4

Uma vez que padrões de comportamentos prejudiciais podem ser desenvolvidos 
em qualquer fase da vida, crianças, jovens, adultos e até idosos são potenciais 
clientes que podem se beneficiar da TAC (e.g., Curado & Natalino, 2018; Moreira 
& Oshiro, 2017; Silvares & Gongora, 1998). Portanto, a TAC vem discutindo as-
pectos específicos de como se comprometer com tais clientes. Além da história 
de vida de cada pessoa ser idiossincrática (ou seja, elas têm histórias únicas), a 
história comportamental de sujeitos de diferentes idades tem definidores poten-
cialmente diferentes. Por exemplo, a frequência e a longevidade do contato com 
as contingências produtoras das queixas de um idoso, possivelmente serão mais 
extensas do que as de uma criança, simplesmente pela diferença de idade. As-
sim, a efetividade da TAC pode ser melhorada, pelo menos em parte, se suas prá-
ticas forem sensíveis a características específicas das populações por ela atendi-
das. 

Uma das populações que mais requerem cuidados específicos por parte dos tera-
peutas são as crianças, tidas como população vulnerável (CIOMS, 2016). Por 
exemplo, crianças tendem a passar mais tempo com pais e cuidadores, o que 
pode fazer com que o papel dessas pessoas na manutenção das contingências 
que produzem os comportamentos da criança tidos como “problema” seja mais 
destacado. Ainda, o atendimento de crianças pode exigir do terapeuta algumas 
habilidades específicas: as brincadeiras são estratégias importantes para se de-
senvolver a relação terapêutica e observar comportamentos relevantes, o tera-
peuta deve estar preparado para utilizá-las adequadamente no contexto clínico. 
Em outras palavras, para uma TAC de qualidade, terapeutas devem ter não so-
mente uma consistente formação teórica em Análise do Comportamento e Beha-
viorismo Radical, mas também conhecimento dos métodos e procedimentos es-
pecíficos para populações usuárias de seus serviços. 

Com o intuito de compreender melhor as características da terapia analítico-
comportamental com crianças (visto a condição vulnerável de tal população), o 
presente trabalho teve por objetivo realizar uma revisão narrativa sobre terapia 
analítico-comportamental infantil dos trabalhos publicados na coletânea “Sobre 
Comportamento e Cognição”. Essa coletânea consiste em um conjunto de livros, 
publicados entre 1996 e 2009, pela Associação Brasileira de Psicologia e Medici-
na Comportamental (ABPMC). A referida coleção tem um importante papel na 

 Adotaremos o nome Terapia Analítico-Comportamental (TAC) por dois motivos. Primeiramente, pela facilida4 -
de de comunicação que ele permite para o objetivo do presente texto. Em segundo lugar, pela concordância com 
a literatura da área, no que tange ao seu uso como uma denominação que congrega práticas clínicas de analistas 
do comportamento brasileiros, especificando as bases filosóficas, conceituais e metodológicas vinculadas ao 
Behaviorismo Radical (ver Meyer, Leonardi, & Oshiro, 2018; Tourinho & Cavalcante, 2001). 
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formação de terapeutas orientados pela Análise do Comportamento. A presente 
revisão, portanto, pretende identificar as características da terapia analítico-
comportamental com crianças a partir de três questões principais: (1) quais as 
definições para este modelo de intervenção com crianças? (2) há modelos de te-
rapia comportamental que tem dialogado com o que melhor se aplica ao aten-
dimento com crianças? (3) Quais as técnicas e estratégias de intervenção descri-
tas em tais estudo? As respostas a tais perguntas constituem o conteúdo deste 
capítulo. 

Método 

A estratégia de busca consistiu na análise dos títulos de todos os 27 volumes da 
coletânea “Sobre Comportamento e Cognição”. Foram selecionados os capítulos 
que continham, em seu título, as palavras: “criança(s)”, “infância”, “infantil”, “in-
fanto-juvenil”, “terapia” e “psicoterapia”. Excluíram-se da análise os estudos com 
crianças que apresentavam desenvolvimento atípico (e.g., Transtorno do Espec-
tro Autista, Síndrome de Down, etc.), estudos com participantes que fossem ado-
lescentes, estudos que não abordassem intervenções psicoterápicas junto a crian-
ças, estudos referenciados à Terapia Cognitivo-Comportamental e estudos que 
abordassem procedimentos de ensino para dificuldades de aprendizagem (leitu-
ra, escrita e habilidades matemáticas). Assim, ao final, foram selecionados 13 
capítulos que corresponderam aos critérios de inclusão para este estudo. Os capí-
tulos foram lidos, integralmente, com a finalidade de selecionar dados que pu-
dessem responder às perguntas previamente estabelecidas. Os textos seleciona-
dos, que compuseram o corpus documental, estão apresentados na Tabela 1. 

Tabela 1. Corpus documental 

Ano Vol. Autores Título

1999 4 Suzane S. Löhr Problemas na terapia comportamental infantil

1999 4 Fátima C. de S. Conte A terapia de aceitação e compromisso e a criança: 
uma exploração com o uso de fantasia a 
partir do trabalho com argila

2001 6 Cynthia B. de Moura 
Maria Rita Z. S. de Azeve-
do

Estratégias lúdicas para o uso em terapia compor-
tamental infantil

2001 7 Laércia A. Vasconcelos Terapia analítico-comportamental infantil: alguns 
pontos para reflexão

2001 7 Fátima C. de S. Conte A psicoterapia analítica funcional (FAP) e um so-
nho de criança
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Resultados e Discussão 

Definições de Terapia Analítico-Comportamental Infantil nos capítulos ana-
lisados 

De acordo com os textos lidos, constatamos que três termos surgem para se refe-
rir à psicoterapia com crianças, vinculada à Análise do Comportamento. Vemos 
Psicoterapia Comportamental Infantil – PCI (Löhr, 1999a, cd ), Terapia Compor5 -
tamental  Infantil – TCI (Ferraz, 2005, cd; Löhr , 1999a, cd; Moura & Azevedo, 
2001, cd; Silva, Costa & Silvares, 2003, cd; Vasconcelos, 2001, cd) e Terapia 
Analítico-Comportamental Infantil – TACI (Sabbag & Toni, 2009, cd; Vasconce-
los, 2001, cd; Vasconcelos, 2006, cd; Vasconcelos et al., 2004, cd). Notamos que 

2002 10 Patrícia P. Queiroz 
Hélio J. Guilhardi

Redução da agressividade e hiperatividade de um 
menino pelo manejo direto das contingênci-
as de reforçamento: um estudo de caso 
conduzido de acordo com a Terapia por 
Contingências de Reforçamento

2002 10 Yara K. Ingberman O atendimento a pais de crianças em psicoterapia: 
orientação ou terapia?

2003 12 Rosemar A. P. da Silva 
Noel J. D. da Costa 
Edwiges F. de M. Silvares

Terapia comportamental para enurese noturna 
com uso do aparelho de alarme para urina: 
diferenças e similaridades no tratamento de 
crianças e adolescentes

2004 13 Laércia A. Vasconcelos 
Carolina C. da Silva 
Eliene M. Curado 
Patrícia Galvão

Estratégias lúdicas da terapia analítico-comporta-
mental infantil - a literatura infantil - Bran-
ca de neve e os sete anões

2005 15 Mácia da R. P. Ferraz A Terapia Comportamental Infantil em grupo e 
suas aplicações nos Transtornos de Aprendi-
zagem

2006 17 Laércia A. Vasconcelos A mídia e o desenvolvimento de crianças e jovens; 
reflexões fundamentais para a terapia analí-
tico-comportamental infantil

2009 23 Gabriela M. Sabbag 
Caroline G. de S. Toni

Criança em situação de risco: um estudo de caso 
em terapia infantil analítico-comportamen-
tal

2009 24 Myrna Elisa C. Coelho-Ma-
tos 
Mauricio dos Santos Matos

O desenvolvimento de comportamentos de civili-
dade e a orientação de pais na psicoterapia 
infantil 

 CD – Corpus documental. A sigla sinaliza as referências contidas no corpus documental analisado para distin5 -
guir das que foram utilizadas para complementar as discussões deste trabalho.
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os três termos aparecem de maneira intercambiáveis, ou seja, os autores os utili-
zam como se fossem sinônimos. Por exemplo, Löhr (1999a, cd) inicia utilizando 
PCI; mas, ao longo do texto, ela se refere à TCI quando apresenta diretrizes ne-
cessárias para o atendimento psicológico com crianças. Além disso, observamos 
que a utilização dos termos oscila ao longo do tempo e, portanto, não é possível 
estimar uma mudança no seu uso. Nessa direção, o termo TCI é utilizado por 
Löhr (1999a, cd) e Moura e Azevedo (2001, cd) mas, no mesmo ano, Vasconce-
los (2001, cd) utilizou TACI. Ou seja, não é possível dizer que TCI seja um termo 
que caiu em desuso, sendo substituído, por exemplo, por TACI. Entretanto, o se-
gundo termo se tornou mais comum, nos textos mais recentes (e.g., Sabbag & 
Toni, 2009, cd; Vasconcelos, 2001, cd; Vasconcelos, 2006, cd; Vasconcelos et al., 
2004, cd). Dessa forma, não parece haver uma homogeneidade na nomenclatura 
para se referir à terapia analítico-comportamental infantil. Entretanto, observar 
as definições e utilizações dos termos nos auxiliam a compreender alguns aspec-
tos importantes.  

Primeiramente, há indicativos de que a história da psicoterapia analítico-com-
portamental com crianças está, inicialmente, vinculada à Modificação de Com-
portamento (MC). Cite-se, como exemplo, o trabalho de Silva, Costa e Silvares 
(2003, cd), que se apropriaram de textos e modelos de intervenção da década de 
1960 (e.g., Tharp & Wetzel, 1969). Os autores não dão tal nome ao seu trabalho, 
mas mencionam a intervenção comportamental para enurese, usada no estudo, a 
qual foi aplicada de acordo com o modelo delineado por autores vinculados à 
MC. Uma parte dessa escolha se deve ao objeto do estudo – enurese noturna –, 
que foi um tópico de interesse de intervenções pioneiras, na clínica comporta-
mental brasileira (Miranda, 2010). Essa interpretação se coaduna com a de tra-
balhos recentes sobre a história das aplicações da Análise do Comportamento, no 
Brasil (Torres, 2018). Tais estudos sinalizam um interesse brasileiro em modelos 
e estratégias da MC para resolução de problemas diversos, mas com um enfoque 
em particularidades da infância.  

A interpretação, inclusive, parece ir ao encontro da crítica que Vasconcelos 
(2001, cd) faz à TCI, como uma extensão da Terapia Comportamental (TC) para 
o atendimento infantil. A autora pontua sobre o distanciamento da TC dos prin-
cípios da Análise do Comportamento, afirmando que esse mesmo distanciamento 
também é observado na TCI, aplicada a diferentes problemas. O argumento usa-
do está relacionado ao enfoque estruturalista e a projetos nomotéticos de avalia-
ção e diagnóstico, que vão em direção contrária ao modelo selecionista skinneri-
ano. Essa crítica também coaduna com investigações recentes sobre a história 
das terapias comportamentais, no país. Tais estudos indicam: (a) o desenvolvi-
mento inicial das terapias sob o rótulo de MC e, (b) por vezes, mesmo sem  a 
nomenclatura já citada, um interesse na eficiência  da prática clínica, com pouca 

 110



preocupação a se afiliar, teoricamente, à Análise do Comportamento (Alves et 
al., 2020; Leonardi, 2015).  

Em segundo lugar, há textos de nosso corpus documental que procuraram definir 
diretrizes para a terapia analítico-comportamental com crianças, ensejando, oca-
sionalmente, definições da terapia em questão. Löhr (1999a, cd), a partir da lei-
tura de Franks (1983), propõe seis diretrizes: (1) princípios do desenvolvimento 
infantil: o terapeuta não pode ignorar as diferenças de desenvolvimento e dos 
dados longitudinais; (2) condicionamento operante e respondente: possíveis in-
sucessos, na terapia, podem decorrer de intervenções de outras variáveis presen-
tes no contexto da criança,  afetando, diretamente, a manutenção do seu com-
portamento; (3) metodologia comportamental científica, em geral, e análise 
comportamental que permitam, ao terapeuta, verificar as múltiplas variáveis das 
quais o comportamento trazido como queixa é função, viabilizando ações mais 
eficazes para a resolução da demanda clínica; (4) modelo envolvendo multipli-
cidade de dados: o terapeuta deve coletar dados que contribuam para a compre-
ensão da queixa, pautados nos vários ambientes  aos quais a criança é exposta, 
ou seja: família, escola, grupos e comunidade; (5) relevância da prática clínica: o 
autor enfatiza a necessidade de capacitação do terapeuta, a partir do treino clí-
nico e, por fim, (6) direitos da criança: o terapeuta deve respeitar os direitos ina-
lienáveis da criança, não a considerando uma boneca ou um pequeno adulto. 

Em nosso entendimento, as diretrizes dialogam com as propostas de definição e 
operacionalização da terapia analítico-comportamental com crianças, em outros 
textos que compõem o nosso corpus. Vasconcelos (2001, cd) define TACI como 
“a terapia infantil orientada pelos pressupostos do behaviorismo radical e da 
análise do comportamento” (p. 340). Vasconcelos complementa sua definição, 
mencionando que a TACI “dedica-se à promoção de construção de repertório 
comportamental na criança possibilitando, entre alguns potenciais benefícios, 
uma maior adaptação social e rendimento acadêmico” (p. 341). Em um texto 
mais recente, a mesma autora apresenta o terapeuta analítico-comportamental 
infantil como aquele que, a partir do contato com as contingências do cliente, 
pode ampliar seu poder de predição e controle, possibilitando mais alternativas 
de escolha e aumentando sua liberdade (Vasconcelos et al., 2004, cd). Esse ar-
gumento foi embasado nas premissas do Behaviorismo Radical, ou seja, descri-
ção, previsão e controle do comportamento dos organismos (Skinner, 
1953/2003). Outro manuscrito se encaminha em direção similar:  

a intervenção deverá ser realizada a partir da análise de contingências em 
que serão identificadas as contingências atuais que mantém as respostas [...] 
no repertório do sujeito, para posteriormente serem realizadas as mudanças 
destas contingências e, consequentemente, a modificação do comportamen-
to [...] (Santos, 2000 como citado em Sabbag & Toni, 2009, cd). 
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Por fim, há textos discutindo a influência da mídia, no desenvolvimento de cri-
anças e jovens, nos quais se enfatiza que “a Terapia Analítico-Comportamental 
Infantil precisará, portanto, integrar análises de metacontingências às de contin-
gências individuais na busca da compreensão do comportamento” (Vasconcelos, 
2006, p. 365, cd). Dessa maneira, a definição de TACI e dos fazeres do terapeuta 
nos parecem condizentes com as diretrizes de Löhr (1999a, cd) e, ainda, inseri-
das no escopo da Análise do Comportamento.  

TACI e modelos de terapias comportamentais com crianças 

Foram identificados três modelos psicoterapêuticos embasados na Análise do 
Comportamento, na amostra: Terapia de Aceitação e Compromisso (ACT – do 
inglês Acceptance and Commitment Therapy), Psicoterapia Analítica Funcional (FAP 
– do inglês Functional Analytic Psychotherapy) e a Terapia por Contingências de 
Reforçamento (TCR). Os resultados também mostram uma pluralidade, na con-
versa com os modelos comportamentais, que nos leva na direção de múltiplas 
influências sobre as quais discutimos na seção anterior. Porém, parece que a aná-
lise funcional tem se destacado como requisito indispensável para a identificação 
de variáveis relacionadas às queixas comportamentais das crianças e à estrutura-
ção de intervenções. 

O capítulo publicado por Vasconcelos (2001, cd) distingue avaliação funcional 
de análise funcional a partir da leitura de Gresham e Lambros (1998). A avalia-
ção funcional é composta por procedimentos de medidas diretas e indiretas, que 
podem auxiliar na identificação de eventos antecedentes e consequentes. A aná-
lise funcional, por sua vez, refere-se à manipulação experimental de variáveis 
ambientais para verificar os efeitos sobre a ocorrência de um comportamento. 
Portanto, a análise funcional seria um tipo de avaliação funcional. Ainda nesse 
mesmo texto, a autora argumenta a favor de um processo terapêutico embasado 
na análise funcional, contra formas tradicionais de analisar o comportamento 
embasado em um sistema de classificação por síndromes, que caracterizou du-
rante décadas a TCI e que reflete o seu distanciamento dos princípios da Análise 
do Comportamento. Vasconcelos enfatiza que, na perspectiva analítico-compor-
tamental, não se utilizam procedimentos de avaliação e intervenção padroniza-
dos, pois a padronização fortalece o mito da uniformidade do cliente, da unifor-
midade da queixa, da uniformidade do procedimento e da uniformidade do te-
rapeuta existentes na Terapia Comportamental (Guilhardi, 1988 como citado em 
Vasconcelos, 2001, cd). A análise funcional seria realizada em dois níveis (Ing-
berman, 2002, cd): (a) molar, ao analisar o contexto de modo mais amplo em 
que os comportamentos ocorrem e (b) molecular, ao analisar a relação dos com-
ponentes do grupo entre o cliente e o terapeuta, que podem ser encarados como 
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representando uma amostra do comportamento dos elementos do grupo familiar 
em interação. 

Além da análise funcional, intervenções fundamentadas em princípios e proces-
sos comportamentais advindos das terapias comportamentais contextuais de ter-
ceira geração também foram identificadas nos capítulos selecionados para este 
estudo. Conte (1999, cd) utilizou os princípios e processos da ACT para o en-
frentamento do medo presenciado por uma criança de dez anos. O objetivo da 
intervenção foi separar o eu (contextual) e o medo (classe de comportamentos) 
e observar como a criança se relacionava com seu próprio “medo”, em quais con-
textos ocorria resposta de expressão de medo e como ela se relacionava com esse 
sentimento. Desenvolvida por Hayes e Wilson (1994), a ACT propõe uma tera-
pêutica com o intuito de “quebrar processos de aprendizagem desenvolvidos em 
decorrência dos contextos sócio-verbais presentes em nossa comunidade” (Con-
te, 1999, p. 121, cd). O indivíduo, ao longo da vida, aprende a se comportar de 
modo a postergar - ou retirar - algum tipo de sentimento relacionado a contin-
gências aversivas. Essas tentativas levariam a não aceitação ou à tentativa de 
controlar seus próprios eventos privados, fenômeno esse denominado de esquiva 
experiencial (Assaz et al., 2018). 

Durante as sessões desenvolvidas com a criança, a terapeuta utilizou recursos 
lúdicos, como a argila, para que a criança modelasse formas que o “medo” que 
sentia poderia ter. Após isso, a terapeuta criou um ambiente em que ela pudesse 
se expressar indiretamente, a fim de ter acesso à concepção de medo que a cri-
ança mantinha. Isso possibilitou o uso de metáforas e análises funcionais, junto à 
criança, sobre seus sentimentos e a influência que tinham sobre seu próprio 
comportamento. A abordagem se mostrou eficiente para quebrar os contextos 
verbais relacionados à determinação do problema, evidenciando que as aproxi-
mações da ACT e o seu combinado com outras estratégias podem ser explorados 
(Conte, 1999, cd). 

Em outro estudo, Conte (2001, cd) associou o uso da FAP à análise funcional do 
comportamento de sonhar, em um atendimento infantil. O trabalho teve o intui-
to de fazer uma compreensão behaviorista radical do comportamento de sonhar, 
bem como demonstrar os ganhos terapêuticos de analisar, funcionalmente, os 
sonhos e o comportamento do cliente ao relatar o sonho ao terapeuta. A autora 
assume que os sonhos podem fornecer informações sobre o histórico de contin-
gências atuais do cliente, bem como aquelas a que ele foi exposto, anteriormen-
te. Outro ponto importante sobre o relato dos sonhos é que ele favorece a evoca-
ção de respostas emocionais, em sessão, as quais, geralmente, são carregadas de 
respostas afetivas intensas. Assim, assumindo que sonhar e relatar o sonho são 
dois operantes diferentes, sob o controle de contingências diferentes, Conte su-
gere que a interação terapeuta-cliente, durante o relato do sonho, pode ser con-
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texto para a criança se engajar em comportamentos que, dificilmente, ocorreri-
am fora da sessão e  reforçariam sua ocorrência em um ambiente de aceitação, 
apoio e proteção.  

A FAP foi desenvolvida por Kohlenberg e Tsai (1991/2001), durante a década de 
1980. De forma breve, essa modalidade de psicoterapia visa a relação vivenciada 
entre o terapeuta e o cliente, durante a sessão, como a principal provedora de 
mudanças clínicas. Essa afirmação é sustentada pelo argumento de que os pro-
blemas de comportamento dos clientes poderão ocorrer durante a interação com 
o terapeuta, caso haja similaridade funcional entre os dois ambientes (Conte, 
2001, cd). A partir disso, Kohlenberg e Tsai (1991/2001) desenvolveram o con-
ceito de comportamentos clinicamente relevantes (CCR’s), que são divididos em 
três categorias: o CCR1 se refere aos  comportamentos-problema do cliente, o 
CCR2  diz respeito aos comportamentos de melhora clínica e o CCR3 correspon-
de aos comportamentos de análise funcional que o cliente faz de seu próprio 
comportamento (Hartmann, Oshiro, & Vartanian, 2018). Assim, o objetivo dessa 
categorização é permitir que o terapeuta forneça ambiente propício para a ocor-
rência de CCR’s e/ou oportunidades para modelá-los. 

Além de Conte (2001, cd), outros dois estudos recorreram à FAP: Moura e Aze-
vedo (2001, cd) e Ferraz (2005, cd). Nesses dois trabalhos, os autores citam a 
maneira como intervenções, nesse modelo, podem ajudar o terapeuta a identifi-
car, avaliar e intervir, diretamente, na ocorrência dos CCR’s, no intuito de pro-
mover, junto com a criança, formas mais adaptativas de operar no ambiente. 
Kohlenberg e Tsai (1991/2001) também foram referenciados para exemplificar 
que o reforçamento natural, fornecido pelo terapeuta, torna a situação de 
aprendizagem similar ao ambiente natural, o que pode facilitar a emissão dos 
comportamentos aprendidos, em sessão, para outros ambientes que tenham se-
melhanças físicas ou funcionais, isto é, a ocorrência de generalização de estímu-
los (Vasconcelos, 2004, cd). 

Com o objetivo de reduzir comportamentos agressivos e de hiperatividade de 
uma criança de dez anos, Queiroz e Guilhardi (2002, cd) estruturam uma inter-
venção clínica baseada na TCR. A intervenção tinha por objetivo instalar reper-
tórios de analisar, funcionalmente, seus próprios comportamentos, observar os 
comportamentos de outras pessoas e inferir os sentimentos delas, além de obser-
var os seus comportamentos e sentimentos na sua interação com o outro. O en-
sino desses repertórios se deu pelo fornecimento de modelos verbais e compor-
tamentais, com a finalidade de desenvolver repertórios não competitivos, no cli-
ente, reforçando respostas adequadas e extinguindo repertórios classificados 
como inadequados. Os resultados da intervenção descreveram a melhora com-
portamental da criança, e.g., ela passou a ser cooperativa, nos jogos, bem como 
a fazer elogios quanto ao desempenho da terapeuta, durante a sua interação. Os 
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autores também abordam o papel crucial de programar a generalização dos 
comportamentos aprendidos em sessão para ambientes fora desse contexto e, 
não, simplesmente esperar que ela ocorra espontaneamente.  

A modalidade de terapia supracitada foi apresentada e sistematizada por Gui-
lhardi (2004). Na definição do autor, ela é uma proposta comprometida com a 
filosofia behaviorista radical e a ciência do comportamento proposta por Skinner. 
Ademais, a TCR se ancora na Análise Experimental do Comportamento (AEC) e 
na Análise do Comportamento Aplicada (ABA), para definir os procedimentos de 
mudanças comportamentais, de coleta e de sistematização de dados utilizados 
no processo terapêutico. Essa caracterização, inclusive, propicia o nosso enten-
dimento em relação ao destaque dado por Queiroz e Guilhardi (2002, cd) quan-
to a programar a generalização dos comportamentos aprendidos em sessão para 
ambientes externos. Essa é uma das dimensões basilares da ABA, conforme pro-
posta por Baer, Wolf e Risley (1968).  

Componentes da TACI 

Técnicas comportamentais utilizadas  

O corpus pesquisado indicou diferentes técnicas e estratégias específicas para o 
trabalho psicoterapêutico com crianças. Optamos por apresentar tais elementos 
em separado das intervenções lúdicas, porque a leitura dos textos sugere que as 
intervenções podem ser ocasião para a implementação das demais técnicas e es-
tratégias.  Em outras palavras, elas podem se articular e, não necessariamente, 
suplantar-se. 

Uma primeira estratégia utilizada foi o procedimento de reforçamento diferenci-
al de outro comportamento (DRO), i.e., o uso do reforçamento positivo para 
aumentar a frequência de um comportamento adequado já existente e favorecer 
a aquisição de novos comportamentos-alvo. Queiroz e Guilhardi (2002, cd), por 
exemplo, apropriaram-se do DRO, a fim de aumentar quaisquer outros compor-
tamentos diferentes dos comportamentos motores e verbais, em excesso, de uma 
criança. Em adição, punição positiva e negativa também foram utilizados para 
reduzir os comportamentos definidos como inadequados, a partir da queixa in-
formada pelos pais e das observações feitas, pela terapeuta, durante as sessões. 
O DRO também foi implementado na intervenção em grupo, feita por Ferraz 
(2005, cd). Respostas incompatíveis, como comportamento-problema, eram re-
forçadas positivamente. A autora justifica o uso dessa técnica para o controle do 
comportamento de interação social e seguimento de regras, durante a realização 
de atividades, situação muito semelhante à vivência em sala de aula. 
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Uma segunda composição de estratégias foi a utilização e a articulação entre 
modelação e modelagem de respostas-alvo, durante a própria sessão (Ferraz, 
2005, cd; Sabbag & Toni, 2009, cd; Queiroz & Guilhardi, 2002, cd). Os autores 
orientam os terapeutas no sentido de que adotem uma “postura modeladora”, 
reforçando, positivamente, as aproximações sucessivas ao comportamento-alvo. 
Em conjunto, o feedback corretivo também pode ser implementado quando 
ocorrerem comportamentos-problema que não apresentaram redução de 
frequência com o procedimento de extinção. 

Por fim, o treino de relaxamento progressivo de Jacobson, para crianças, e o 
treino em respiração abdominal foram estratégias utilizadas por Sabbag e Toni 
(2009, cd), durante um atendimento com uma criança em situação de risco. Es-
sas técnicas foram ensinadas à criança, em detrimento ao histórico de condicio-
namento de respostas de medo e ansiedade que ela emitia, pela apresentação de 
estímulos aversivos emparelhados com a sua mãe, a qual praticava maus tratos e 
negligenciava a criança. 

O papel da família na terapia infantil  

Diferentes capítulos do corpus documental abordaram a participação da família 
durante o processo terapêutico infantil, discutindo sobre a influência das práti-
cas e estilos parentais sobre o comportamento de crianças e adolescentes, assim 
como apontado por Conte e Regra (2000). O papel da família foi indicado tanto 
na aquisição, quanto na manutenção, dos comportamentos “problema,” já que os 
pais são o principal ambiente no qual comportamentos tidos como demandas 
passíveis de intervenção são selecionados e mantidos (Ingberman, 2002, cd; 
Löhr, 1999a, cd; Queiroz & Guilhardi, 2002, cd). 

Ingberman (2002, cd) argumenta que “a intervenção comportamental com famí-
lias está, historicamente, diretamente ligada com a história da modificação do 
comportamento” (p. 370). A partir de uma apropriação de Sanders e Dadds 
(1993), ela reflete que as formas como os comportamentos das crianças são ad-
quiridos, modificados e mantidos, na visão behaviorista – sobretudo no behavio-
rismo radical -, enfatizam a necessidade de envolver os pais, professores e outras 
pessoas significativas, como agentes de mudanças terapêuticas. Isso implica, se-
gundo os textos analisados, em dois aspectos: (1) na orientação parental e (2) 
na dificuldade de comprometimento desses adultos significantes. Entender as 
causas de comportamentos “problema” dos filhos e fornecer orientações para 
conseguir lidar com esses comportamentos são, frequentemente, os motivos que 
os pais buscam por ajuda, na psicoterapia infantil (Coelho-Matos & Matos, 
2009). Os pais, geralmente, fornecem consequências para o responder infantil. 
Assim, é importante, também, a sua participação na superação das respostas que 
eles identificam como “queixas.” Nesse sentido, é indispensável desenvolver o 
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repertório de autoconhecimento dos pais (Ingberman, 2002, cd). Quando a per-
cepção dos pais está mais sob controle da sua própria falta de repertório, em 
seus excessos comportamentais quanto aos altos padrões de exigência ou, até 
mesmo, na sua baixa tolerância ao estresse, a probabilidade de que a orientação 
de pais seja efetiva é ínfima (Löhr, 1999b). Em contrapartida, quando há o enga-
jamento dos pais na terapia dos filhos, os resultados tendem a ser visivelmente 
mais satisfatórios em relação a mudanças comportamentais e ao tempo reduzido 
para as mudanças começarem a ocorrer (Coelho-Matos & Matos, 2009). 

Löhr (1999a, cd) realizou um breve levantamento junto a terapeutas comporta-
mentais infantis, no Paraná, buscando compreender como a terapia comporta-
mental infantil era conduzida ali. Os resultados do levantamento apresentaram 
as principais dificuldades práticas e teóricas enfrentadas pelos terapeutas. O es-
tudo apontou que 93,7% da amostra concordam que o trabalho terapêutico in-
fantil deve ser sempre acompanhado de orientação aos pais da criança. Por outro 
lado, um dos maiores problemas citados, pelas terapeutas, está relacionado à 
adesão ao trabalho. Foram apontados, inclusive, problemas pertinentes à manu-
tenção do processo terapêutico após alguma melhora, participação, engajamento 
e compromisso dos pais frente à psicoterapia. 

O brincar 

Partindo do pressuposto que “o brinquedo pode ser considerado uma condição 
para o desenvolvimento social, emocional e intelectual da criança” (Bomtempo, 
1992 citado por Gadelha & Menezes, 2004), estratégias lúdicas parecem ser a 
opção mais viável para acessar informações que, verbalmente, a criança  apre-
sente dificuldades em descrever ou tatear como, por exemplo: seus próprios 
eventos privados, expressar opiniões em relação a diferentes temas  e tornar o 
processo mais dinâmico e concreto para si (Conte, 1992; Vasconcelos et al., 
2004, cd). As atividades relacionadas ao brincar e ao lúdico são instrumentos de 
avaliação do problema da criança e podem ser utilizados como eventos antece-
dentes, que fornecem contexto para a emissão de classes de respostas próximas 
dos comportamentos de interesse, no processo terapêutico (Moura & Azevedo, 
2001, cd; Queiroz & Guilhardi, 2002, cd; Silva, Costa & Silvares, 2003, cd). 

Observamos que o brincar possibilitou que os terapeutas analítico-comportamen-
tais estruturassem intervenções que condissessem com os objetos terapêuticos 
estabelecidos, após uma análise funcional dos comportamentos “problema.” Essa 
flexibilidade de programar intervenções leva em consideração a idiossincrasia 
dos sujeitos em terapia, diferindo-se das intervenções padronizadas, propostas 
pela MC. Conte e Regra (2000) discutem sobre a transição da MC para TCI, com 
a inclusão de variáveis importantes para além da participação mais próxima dos 
pais e do ambiente educacional, tais como: a relação terapêutica, o enfoque nas 
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intervenções relacionadas aos eventos privados da criança e o uso mais frequen-
te de brincadeiras, por terapeutas comportamentais, como forma de trabalhar os 
problemas infantis.  

No corpus documental pesquisado, percebemos diferentes possibilidades lúdicas. 
Entre elas, mencionem-se: desenhar ou contar histórias, músicas, fantoches, fan-
tasiar, imaginar e interpretar situações, jogos, pinturas, colagens, argila e massa 
para modelar, etc. Cite-se, por exemplo, a construção do “Livro dos 
Sentimentos”, que foi uma das estratégias terapêuticas relatadas no capítulo de 
Moura e Azevedo (2001). Essa estratégia promove a identificação e a expressão 
de sentimentos por parte da criança, contribuindo para, na aprendizagem, rela-
cionar os sentimentos à ocorrência de comportamentos. Dessa forma, a criança 
adquire repertório para o enfrentamento de seus problemas e se torna capaz de 
propor alternativas de mudança do seu próprio comportamento ou de variáveis 
ambientais. As autoras também defendem que a atividade lúdica pode ser em-
pregada como recurso para identificar, descrever e analisar os papéis familiares, 
com o intuito de ensinar à criança a função do seu próprio comportamento e dos 
comportamentos de seus pais, no contexto familiar.  

Outros exemplos foram a utilização de fantasias e a literatura infantil. As fanta-
sias comportam estratégias que possibilitam acessar informações importantes 
sobre as contingências às quais a criança está sendo exposta, para compreender 
padrões comportamentais infantis (Conte & Regra, 2000). A literatura infantil 
foi indicada por Vasconcelos et al. (2004, cd), que a utilizaram como instrumen-
to facilitador na aprendizagem da criança para resolver problemas, em diferen-
tes áreas, desenvolver a comunicação, descrever seus próprios sentimentos e 
pensamentos, desenvolver o comportamento de leitura e adquirir uma visão crí-
tica da realidade.  

Em situações de intervenção em grupo, o uso de jogos e brincadeiras favoreceu a 
implementação de outras estratégias comportamentais, aliado à relação terapêu-
tica para atingir os objetivos propostos. Ferraz (2005, cd) cita exemplos de estra-
tégias comportamentais possíveis, durante jogos e brincadeiras, na terapia analí-
tico-comportamental em grupo de crianças, e.g., modelação, modelagem, feed-
back positivo e corretivo, ensaios comportamentais e a observação de eventos 
encobertos. A autora complementa, dizendo que jogos e brincadeiras em grupo 
“possibilitam à criança agir diretamente sobre o comportamento das outras cri-
anças, receber as consequências imediatas de outras crianças e desenvolver um 
conjunto mais adaptativo de regras” (p. 394). 
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Considerações Finais 

O objetivo deste capítulo era compreender características da terapia analítico-
comportamental, com crianças, a partir de publicações veiculadas na coleção 
“Sobre Comportamento e Cognição”, em seus 27 volumes. Esse objetivo foi ope-
racionalizado a partir de três perguntas norteadoras, a saber: (1) Quais são as 
definições para esse modelo de intervenção com crianças? (2)  Há modelos de 
terapia comportamental que dialogam com o modelo infantil? e (3) Quais são as 
técnicas e estratégias de intervenção descritas em nos estudos?  

Primeiramente, nota-se que, raramente, aparecem definições claras e operacio-
nais do que seria a terapia analítico-comportamental com crianças. Inclusive, 
isso vem acompanhado de um uso de diferentes nomenclaturas, tais como PCI, 
TCI e TACI. Como tais termos foram utilizados concomitantemente e, por vezes, 
pelo mesmo autor e no mesmo manuscrito, não nos parece possível dizer que 
alguns caíram em desuso, sendo substituídos por outros. Todavia, notamos que 
os textos mais recentes, dentro do corpus pesquisado, preferiram utilizar o termo 
TACI. Isso pode se dever ao próprio momento em que a Terapia Analítico-Com-
portamental vivencia, no Brasil.  Se havia discussões sobre as “ondas” e sua per-
tinência, no contexto nacional, essa atitude poderia implicar em indefinições e 
debates, no campo específico da terapia analítico-comportamental com crianças.  

Em segundo lugar, observamos que diferentes modelos de terapias comporta-
mentais foram mencionados, e.g., FAP, ACT e TCR. Nesse cenário, observamos 
que a FAP foi o modelo frequentemente mencionado. Talvez isso se deva ao fato 
de a prática terapêutica com crianças ter, por prerrogativa o planejamento das 
sessões e práticas de modelagem/modelação in loco. Como a FAP coloca em evi-
dência os CCR’s, criar contexto para a ocorrência das respostas “problema” e sua 
consequenciação durante o processo seria aderente a algumas daquelas prerro-
gativas, especialmente ao levarmos em consideração crianças com repertório 
verbal restrito. Além disso, a menção aos modelos, da forma como foi feita, su-
gere que eles seriam compreendidos como um conjunto de estratégias que pode-
riam ser utilizadas em determinado contexto e, não, em um outro.  Poderíamos, 
a título de exemplo, fazer um atendimento FAP com um cliente e, para outros, 
atuaríamos a partir da ACT ou da TCR.  Esse aspecto, inclusive, refere-se a um 
contexto ampliado das próprias discussões sobre os diferentes modelos de tera-
pias comportamentais, ou seja, argumenta-se o fato de que eles seriam uma 
“forma de ver e ser terapeuta” ou se poderiam ser tomados como guidelines para 
contextos específicos. Novamente, os dados sugerem que a terapia analítico-
comportamental com crianças apresenta características similares àquelas em de-
bate para a Terapia Analítico-Comportamental, no geral. 
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Em terceiro lugar, alguns aspectos quanto às técnicas e estratégias nos parece-
ram ter destaque. De acordo com os estudos revisados, vimos que a análise fun-
cional é requisito básico para a compreensão e intervenção de queixas clínicas. 
Assim, independentemente do modelo com o qual a terapia analítico-comporta-
mental dialoga – ACT, FAP, TCR –, a análise funcional aparece em destaque. O 
brincar e as demais estratégias lúdicas também foram salientadas. Isso parece 
abordar a sua íntima relação com o universo infantil e, também, ao fato deles 
poderem ser operacionalizados, conjuntamente, com técnicas específicas (e.g., 
DRO, treino de relaxamento progressivo, etc.). Observou-se, ainda, uma diver-
gência nas modalidades de escrita e apresentação dos procedimentos clínicos re-
lacionados nos estudos empíricos e relatos de caso. Alguns dos estudos não dei-
xaram operacionalmente claras as intervenções realizadas junto aos seus partici-
pantes, não sendo possível a replicação fidedigna dos procedimentos apresenta-
dos. 

Por fim, consideramos pertinente indicar limitações metodológicas de nosso es-
tudo. Por ser uma revisão narrativa, essa investigação não se propôs a ser exaus-
tiva e, sim, a compilar, de forma sistemática, toda a literatura acerca de uma te-
mática. Ainda nessa direção, ela não se valeu de parâmetros estandardizados – 
como o PRISMA -, embora tenhamos tido parâmetros claros para coleta e análise 
do conteúdo do material. Além disso, tomamos apenas um veículo de comunica-
ção dos analistas do comportamento, no Brasil: a coleção “Sobre Comportamen-
to e Cognição.” Portanto, não é possível extrapolar os dados para toda aquela 
comunidade de cientistas. Novos estudos precisarão ser realizados a partir de 
outros materiais, tais como as revistas, os anais de eventos, entre outros. De toda 
sorte, tateamos alguns aspectos que convidam a novas investigações.  Em espe-
cial, ressaltamos o fato de que as mudanças de nomenclatura e formas de atua-
ção dos terapeutas comportamentais, com crianças, parecem acompanhar as ca-
racterísticas das “ondas” das terapias comportamentais, no país.  
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CAPÍTULO 8. VIDEOMODELAÇÃO NO TREINAMENTO DE 
TERAPEUTAS PARA IMPLEMENTAR ENSINO INCIDENTAL EM 
CRIANÇAS COM AUTISMO: UM ESTUDO PILOTO 

Bruna Cobalchini  1

Thiago dos Santos Ferraz  2

Carlos Magno Corrêa de Souza  3

André Augusto Borges Varella   4

Nota aos autores  5

O Transtorno do Espectro do Autismo (TEA) é um distúrbio do neurodesenvol-
vimento que se manifesta antes dos três anos de idade, ainda na primeira infân-
cia (APA, 2013). O TEA é caracterizado por comprometimentos nas habilidades 
de comunicação social e também pela presença de padrões estereotipados e re-
petitivos de comportamentos, além de interesses bem restritos. Outros compro-
metimentos apresentados são déficits no repertório imitativo, motor e vocal, 
além de pouco interesse no envolvimento com brincadeiras simbólicas, quando 
comparadas a outras crianças de desenvolvimento neurotípico (Lam & Yeung, 
2012). 

Pesquisas recentes nos Estados Unidos (e.g., Maenner et al., 2020) apontam re-
gistros de casos onde 1 a cada 54 crianças na faixa dos 8 anos de idade apresen-
ta TEA, sendo este um dos transtornos da infância mais presentes na população 
mundial. No Brasil, infelizmente não há estimativas oficiais, exceto pelo estudo 
piloto de Paula et al. (2011) em que se avaliou a prevalência de TEA a partir de 
uma amostra relativamente pequena. Em virtude do elevado número de casos de 
autismo, o que consequentemente leva a uma grande demanda por atendimento, 
ampliar a oferta de tratamentos eficazes para o TEA torna-se um desafio (Ivy & 
Schreck, 2016), visto que o TEA se tornou uma grande questão de saúde pública 
no Brasil (Araujo et al., 2019). 

Apesar de o TEA não ter cura, o tratamento pode trazer importantes benefícios 
para o indivíduo. Intervenções medicamentosas são importantes, mas têm papel 
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secundário por apenas auxiliar no controle de sinais e sintomas específicos, tais 
como ansiedade, redução de determinadas estereotipias e regularização do sono 
(Gadia et al., 2004). Até o presente momento, as intervenções baseadas na Aná-
lise do Comportamento Aplicada (ABA) se constituem como uma das formas de 
tratamento mais estudadas e com eficácia reconhecida para reduzir os sinais do 
TEA e favorecer o desenvolvimento cognitivo, social, de linguagem e autonomia 
da criança (Eikeseth et al., 2012; Varella et al., 2016). Considerando que o TEA 
prejudica justamente a evolução de diversas habilidades em várias áreas do de-
senvolvimento, o diagnóstico e a intervenção precoce são especialmente impor-
tantes, uma vez que quanto mais cedo a intervenção se iniciar, melhor será o 
prognóstico da criança (Camargo & Rispoli, 2013). 

Diferentes procedimentos de intervenção são utilizados no tratamento ABA de 
crianças com TEA. Um procedimento frequentemente empregado é o Ensino In-
cidental (EI), que consiste em uma estratégia sistemática de ensino planejada 
para ocorrer em ambientes naturais. O EI consiste em aproveitar a motivação da 
criança e criar oportunidades ao preparar seu ambiente para desenvolver reper-
tórios comportamentais socialmente relevantes (Hart & Risley, 1975). O EI se 
aproveita de ocasiões que ocorrem naturalmente no cotidiano da pessoa, ou si-
tuações que podem ser previamente criadas por meio da preparação e organiza-
ção dos estímulos pelo terapeuta, além de empregar reforçadores naturais e ba-
seados nos interesses imediatos da criança (McGee et al., 1999). 

O EI, enquanto uma intervenção comportamental naturalística, tira proveito de 
situações que ocorrem naturalmente no ambiente da criança, permitindo apren-
der e praticar habilidades comportamentais-alvo. Exatamente pelo fato de ocor-
rer em ambientes variados e pouco estruturados, o EI é importante por favorecer 
a generalização dos comportamentos para outros ambientes importantes (Jime-
nez-Gomez et al., 2019). Nesse sentido, o EI é uma estratégia diferente do Ensi-
no por Tentativas Discretas (cf. Varella et al., 2016) que por ser mais estrutura-
do, tem menores chances de produzir comportamentos generalizados. Portanto, 
o EI é uma estratégia essencial para compor o conjunto de procedimentos com-
portamentais no tratamento ABA da criança com TEA, integrando seu planeja-
mento individualizado. 

Ainda que o EI e outras intervenções comportamentais sejam eficazes (cf. Wong 
et al., 2015), disponibilizar intervenções ABA de qualidade para a população de 
pessoas com autismo não é uma tarefa simples. Segundo Varella et al. (2016), a 
eficácia do tratamento depende, em grande parte, da qualidade técnica com que 
as estratégias comportamentais são implementadas, o que torna relevante a pre-
ocupação em relação a uma aplicação correta (fidelidade na implementação) 
para se garantir a eficácia do tratamento. Nesse sentido, treinar terapeutas para 
aplicar as estratégias comportamentais é fundamental para garantir que a tera-
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pia atinja seus maiores níveis de eficácia e para reduzir as barreiras existentes no 
contexto brasileiro, no qual o acesso às intervenções ABA é escasso (Barboza et 
al., 2015). Portanto, os programas de capacitação necessitam delimitar objeti-
vamente o que um terapeuta deve fazer para então haver a possibilidade de ava-
liação de seu desempenho, permitindo o direcionamento da atuação de maneira 
adequada diante das mais variadas situações em que se encontram expostos du-
rante o atendimento de uma criança com TEA (e.g., Jimenez-Gomez et al., 
2019). 

Diversos procedimentos podem ser implementados para ensinar terapeutas a 
implementar estratégias comportamentais na intervenção para pessoas com au-
tismo, como por exemplo, o Treinamento de Habilidades Comportamentais (BST, 
Behavioral Skills Training, Reid & Parsons, 1995). Apesar de o BST ser uma estra-
tégia reconhecida para treinar pessoas, inclusive já avaliada no treinamento de 
EI (Jimenez-Gomez et al., 2019), ela exige longos períodos de contato entre o 
treinador e a pessoa a ser treinada, dada a necessidade de dar modelo, praticar e 
dar feedback sobre o desempenho. Essa característica não favorece a implemen-
tação desse procedimento de treinamento em larga escala, visto o pequeno nú-
mero de profissionais devidamente qualificados para realizar o treinamento das 
equipes e o alto número de horas exigido para treinar poucas pessoas. 

Uma alternativa de procedimento para treinar terapeutas seria a videomodela-
cão (VM). A VM consiste na apresentação de vídeos (que podem também incluir 
instruções em áudio/escritas) em que uma pessoa exemplifica (demonstra) o 
comportamento esperado. A VM pode ser combinada com outros procedimentos 
de treinamento, como por exemplo, ensaio, instrução verbal, feedback verbal en-
tre outros. Barboza et al. (2015) e Bagaiolo et al. (2017) sugerem que esse com-
ponente, além de eficaz, pode contribuir para reduzir os custos no treinamento 
de pessoas e viabilizar treinamentos em larga escala, ampliando a oferta de in-
tervenção ABA. Varella e Souza (2018) realizaram uma revisão sistemática de 
publicações de pesquisas que utilizaram VM no treinamento de equipes para im-
plementar Ensino por Tentativas Discretas (DTT) e os resultados confirmaram 
que a VM é eficaz e pode ter um bom potencial para ser empregada em larga es-
cala e com menor custo.  

Apesar de a VM ter um grande potencial, não foram identificados estudos de 
treinamento de terapeutas por VM para implementar EI. Diante dos dados rele-
vantes das pesquisas sobre treinamento com VM, o presente estudo consiste em 
uma avaliação piloto dos efeitos de um vídeo instrucional desenvolvido para 
treinar terapeutas na aplicação de EI. O objetivo foi testar a adequabilidade do 
vídeo e avaliar possíveis efeitos sobre os comportamentos que compõem a apli-
cação correta de EI, por estudantes de graduação, que atuavam no tratamento 
de crianças com autismo.  
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Método 

Participantes 

Participaram da pesquisa duas estudantes do sexo feminino (Petra e Berta), que 
atuavam como acompanhantes terapêuticas em uma clínica particular que ofere-
ce intervenções comportamentais para crianças com TEA. Ambas participantes já 
haviam sido expostas a treinamentos e prática com EI fora do contexto dessa 
pesquisa. Também participaram duas crianças diagnosticadas com autismo que 
se encontravam em intervenção ABA na referida clínica. Todos os participantes 
consentiram em participar do estudo e assinaram um Termo de Consentimento 
Livre e Esclarecido (a participação das crianças foi autorizada pelos pais. Todos 
os procedimentos foram aprovados pelo Comitê de Ética (CAAE 
#14244419.4.0000.5162). 

Situação e materiais 

A pesquisa foi realizada nas dependências de uma clínica especializada no tra-
tamento ABA para pessoas com autismo, em uma sala especialmente designada 
para os atendimentos. As sessões de linha de base e intervenção ocorreram de 
três a quatro vezes por semana, em horários inclusos aos atendimentos das cri-
anças e tinham duração de 5 minutos. Foram utilizados um computador para re-
produzir o vídeo, folha com instruções dos comportamentos-alvos a serem ensi-
nados para as crianças, folhas de registro e caneta. 

Variável independente e variável dependente 

A principal variável independente consistiu na apresentação de um vídeo instru-
cional, com duração de 05 minutos e 28 segundos, que demonstrava a aplicação 
de EI por meio de exemplos práticos de interações entre adultos e crianças, des-
crevendo em sequência os passos do procedimento. As informações destacadas 
no vídeo consistiam em 1) Preparação dos objetivos e repertórios a se ensinar, 
grau de exigência da resposta da criança (gesto ou frase completa); 2) Identifi-
cação de interesse da criança; 3) Preparação do ambiente, o deixando favorável 
para a criança interagir; 4) Esperar a criança iniciar a interação; 5) Solicitar um 
comportamento da criança (de acordo com o objetivo a se ensinar); 6) Fornecer 
ajuda se necessário e 7) Evitar direcionar a atenção da criança para o que ela 
não está interessada. Uma variável independente secundária consistiu no feed-
back verbal dado aos participantes, pelos experimentadores, em relação ao de-
sempenho que eles apresentaram na sessão (detalhado abaixo).  
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A variável dependente consistiu na aplicação de EI, definida enquanto um con-
junto de comportamentos adequados e um comportamento considerado inade-
quado. Foram considerados os componentes sugeridos no estudo de Jiménez-
Gomez et al. (2019). Os comportamentos que definem a aplicação do EI são 
apresentados na Tabela 1.  

Tabela 1. Comportamentos observados na implementação de Ensino Incidental 

Os comportamentos eram registrados em um protocolo por dois observadores, 
ambos ficavam na mesma sala que as participantes, apenas observando e regis-
trando sem interferirem na sessão. Os observadores também registravam se as 
participantes direcionavam a atenção da criança durante a sessão de EI.  

Procedimento 

O estudo utilizou um delineamento de linha de base múltipla entre dois partici-
pantes. 

Linha de base 

As participantes foram solicitadas a ler um texto impresso que descrevia os obje-
tivos de três programas de intervenção, com os comportamentos-alvo da inter-
venção e os materiais utilizados. As participantes tiveram 5 minutos para estudar 
o texto descritivo. Em seguida, os pesquisadores solicitavam às participantes que 
“conduzissem ensino incidental da melhor forma que pudessem” e direcionavam 
as participantes imediatamente para a sessão de EI com a criança com TEA. As 

Comportamentos do co-terapeuta Adequado/inadequado

Identificou o que se deve ensinar Adequado

Identificou os materiais necessários Adequado

Identificou os comportamentos-alvo Adequado

Identificou os reforçadores Adequado

Posicionou os reforçadores em local adequado Adequado

Seguiu o interesse da criança Adequado

Aguardou a iniciativa da criança Adequado

Elogiou os comportamentos adequados Adequado

Utilizou dicas adequadamente Adequado

Direcionou a atenção da criança Inadequado
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sessões de observação eram de 5 minutos de duração e os pesquisadores regis-
travam a ocorrência dos comportamentos listados na Tabela 1. 

Intervenção 

As intervenções consistiam em sessões semelhantes à da linha de base, exceto 
que, após as participantes terem acesso ao texto descritivo, elas eram solicitadas 
a assistir ao vídeo instrucional uma vez. Após assistir ao vídeo, as participantes 
eram imediatamente encaminhadas para a sala de coleta de dados e os pesqui-
sadores solicitavam às participantes que “conduzissem ensino incidental da me-
lhor forma que pudessem”. As participantes eram expostas às sessões de inter-
venção até atingir o critério. O critério adotado para considerar as participantes 
treinadas era um desempenho de 100% dos componentes e sem a ocorrência do 
comportamento de direcionar a criança, por três sessões consecutivas.  

Uso de feedback 

O uso do feedback sobre o desempenho das participantes era utilizado caso al-
guma participante não atingisse o critério após ser exposta a cinco sessões de in-
tervenção por VM. A sessão era idêntica à sessão de intervenção, exceto que, ao 
final da sessão de 5 minutos em que o participante aplicava EI, um feedback era 
dado em relação ao desempenho do participante. O pesquisador destacava os 
componentes do EI corretamente implementados (corretos) e apontava os com-
ponentes incorretos (erros), esclarecendo dúvidas sobre o desempenho dos par-
ticipantes. O feedback era dado individualmente.  

Resultados 

Os resultados obtidos com as participantes Berta e Petra estão descritos na Figu-
ra 1. O painel superior mostra o desempenho de Petra, enquanto o painel inferi-
or apresenta os resultados obtidos com Berta. As esferas brancas apresentam os 
acertos com a ausência do comportamento de direcionar a atenção da criança, 
considerado inadequado na aplicação do EI. As esferas pretas indicam a ocorrên-
cia do componente de direcionar a atenção. 

Petra foi submetida a três sessões de linha de base, etapa na qual o vídeo instru-
cional não era apresentado. Na primeira sessão, Petra obteve 33% de acertos dos 
componentes corretos e direcionou a atenção da criança (um comportamento 
considerado indesejado). Na segunda e terceira sessão de linha de base, seu de-
sempenho melhorou para 88% de precisão, com a ocorrência do comportamento 
de direcionar a atenção da criança na terceira sessão. 
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Figura 1.  Porcentagem de acertos dos componentes da aplicação de EI nas ses-
sões de observação. Os círculos pretos indicam a ocorrência do comportamento 
inadequado de direcionar a atenção da criança. 

Durante o procedimento de intervenção (folha de instruções + 
videomodelação), iniciado após o levantamento das sessões de linha de base, 
observou-se que o desempenho da participante se manteve estável, variando de 
77% até 88% de acertos, todos com a incidência do componente inadequado. 
Em virtude de o desempenho ter quase atingido o critério estabelecido (100% de 
acertos em três sessões consecutivas) e do componente inadequado ainda ocor-
rer, uma fase de feedback foi iniciada na nona sessão. Nas 3 sessões de videomo-
delação com feedback observou-se uma melhora no desempenho da participante, 
que as realizou com 100% de acertos sem a ocorrência do comportamento ina-
dequado (direcionar a atenção da criança). 

O painel inferior da Figura 1 apresenta os dados da participante Berta. Berta 
passou por 4 sessões de linha de base com desempenhos de 88% de acertos em 
todas as quatro sessões. Durante a linha de base, o comportamento inadequado 
de direcionar a atenção da criança aconteceu nas sessões 2, 3 e 4. A intervenção 
foi iniciada na quinta sessão e, desde a primeira sessão de intervenção, obser-
vou-se uma melhora da implementação dos comportamentos-alvos de 88% para 
100% de acertos. Berta manteve 100% de precisão na aplicação de EI nas 3 ses-
sões de intervenção, sem nenhuma ocorrência do comportamento inadequado de 
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direcionar a atenção da criança. Como o critério foi atingido na fase de interven-
ção sem nenhuma oscilação de desempenho, não foi necessário aplicar feedback 
com a participante Berta. 

Discussão 

O estudo realizou a intervenção com duas acompanhantes terapêuticas, recruta-
das como participantes, em que o efeito da VM foi avaliado sobre o comporta-
mento de implementar EI. Os resultados sugeriram que tanto Berta quanto Petra 
apresentaram melhora na qualidade da aplicação de EI após exposição à inter-
venção. De modo geral, os resultados vão na direção da hipótese de que treina-
mentos de equipe baseados em VM podem ter algum efeito na melhora nos de-
sempenhos de aplicação dos comportamentos que compõem tal estratégia e po-
dem ter efeito na redução de comportamentos de aplicação inadequados. 

Ainda, considerando que o presente estudo teve o objetivo de testar a viabilidade 
do vídeo instrucional desenvolvido, a ferramenta se mostrou de fácil aplicação e 
permitiu estabelecer componentes importantes da EI. Uma característica impor-
tante é o fato de o vídeo instrucional ter curta duração e, ainda assim, se mostrar 
eficaz no estabelecimento de alguns comportamentos. Vídeos de curta duração 
que sejam efetivos são importantes para otimizar o processo de treinamento, 
permitindo capacitar terapeutas em menor tempo. Nesse sentido, em compara-
ção ao estudo piloto de Jimenez-Gomez et al. (2019), a VM talvez seja um pro-
cedimento mais adequado para treinamento em larga escala do que o Treina-
mento de Habilidades Comportamentais (BST). No entanto, cabe destacar que 
estudos futuros precisam avaliar melhor essa questão, visto que os resultados 
aqui reportados relatam desempenhos com apenas duas participantes e que já 
haviam sido expostas a treinamento de EI. 

Apesar dos resultados obtidos sugerirem que a VM foi efetiva para estabelecer 
componentes do EI em duas terapeutas, o presente estudo tem algumas limita-
ções importantes em relação à extensão dos efeitos da intervenção, o que, por-
tanto, deve ser visto com cautela. A primeira se refere ao número de participan-
tes: somente duas pessoas participaram do estudo, o que torna difícil generalizar 
seus efeitos para outros terapeutas. A segunda limitação se refere ao fato de as 
participantes possuírem um ótimo desempenho de aplicação de EI ainda na linha 
de base. Petra e Berta obtiveram 88% de precisão na aplicação de EI, resultado 
este que se deve provavelmente ao treinamento prévio que ambas terapeutas ti-
veram na clínica em que trabalhavam. No entanto, observou-se uma melhora nas 
aplicações de Berta após a apresentação da VM, que aprendeu o componente de 
posicionar reforçadores em local adequado (componente que não foi executado 
durante as sessões de linha de base) e parou de executar o comportamento ina-
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dequado de direcionar a atenção da criança. Assim, é possível considerar alguma 
efetividade da VM para ensinar EI, podendo ser este um indício de extensão dos 
resultados já encontrados no uso da VM para ensinar DTT (Varella & de Souza, 
2018). Porém, reitera-se que estudos futuros devem ampliar a amostra e recrutar 
participantes nunca expostos a treinamento prévio de EI para que seja possível 
avaliar a efetividade da VM de forma plena. 

Em relação à participante Petra, não houve modificações em seu comportamen-
to, apresentando oscilações na aplicação dos componentes de posicionar refor-
çadores em local adequado e seguir o interesse da criança. Ainda, a VM não foi 
suficiente para interromper a ocorrência do comportamento inadequado de dire-
cionar o interesse da criança. O desempenho de Petra somente apresentou me-
lhora após o uso de feedback em conjunto com a VM, que resultou no estabele-
cimento dos componentes de posicionar reforçadores em local adequado e de 
seguir o interesse da criança, além da redução do comportamento indesejado de 
direcionar o interesse da criança. Os resultados da fase de feedback obtidos no 
presente estudo confirmam que este componente do treinamento pode ser efeti-
vo na melhora dos comportamentos terapêuticos, conforme demonstrado por 
Jimenez-Gomez et al. (2019). Ainda, levanta-se a possibilidade de que treina-
mentos baseados em VM podem não ser totalmente suficientes, o que sugere que 
treinadores precisam monitorar o desempenho dos terapeutas e utilizar feedback 
se necessário. 

Este estudo foi um projeto piloto para investigar a adequação da VM no contexto 
clínico das participantes envolvidas, inseridas em um serviço particular. O de-
senvolvimento e refinamento de estratégias de treinamento é fundamental para 
abordarmos o TEA enquanto problema de saúde pública (Araujo et al., 2019), 
visto que o uso de VM pode ser disponibilizado em larga escala com maior facili-
dade, permitindo capacitar um número grande de terapeutas. No entanto, é sa-
lutar destacar a necessidade de mais estudos que investiguem qual a extensão 
dos efeitos do treinamento de VM sobre o comportamento de terapeutas e es-
tender tais resultados para pais e cuidadores.  
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CAPÍTULO 9. CONSIDERAÇÕES SOBRE RESPONSIVIDADE 
TERAPÊUTICA EM ATENDIMENTOS À PAIS/CUIDADORES COM A 
UTILIZAÇÃO DO PROGRAMA PROMOVE-PAIS 

Priscila Ferreira de Carvalho Kanamota  1

Alessandra Turini Bolsoni-Silva2 

É inegável na psicoterapia a importância da relação terapêutica, também estu-
dada na literatura como interação terapeuta-cliente (Kohlenberg & Tsai, 2001; 
Meyer, 2001; Meyer & Vermes, 2001; Castonguay & Beutler, 2006; Norcross & 
Wampold, 2011; Oshiro, 2011; Kanamota, 2013). Quanto mais as pesquisas se 
debruçam na compreensão das múltiplas interações entre terapeuta e cliente ao 
longo do processo psicoterápico, mais a área clínica se torna robusta e com a 
possibilidade de basear sua prática em evidências (American Psychological Asso-
ciation, APA, 2016; Kratochwill & Stoiberm, 2002). Kratochwill e Stoiberm 
(2002) afirmaram ser uma lacuna a descrição dos procedimentos e da interação 
terapêutica, utilizados na intervenção clínica de sucesso. 

Embora o tipo de intervenção seja uma variável independente a ser considerada 
na mudança da variável dependente (problemas do cliente), obviamente que o 
comportamento do terapeuta, também faz parte da análise. A forma como o te-
rapeuta guiará todo esse processo, ou seja, o que dizer, quando dizer, por quê 
dizer, indicará se a intervenção irá proporcionar o alcance de objetivos terapêuti-
cos e a melhora dos problemas do cliente, podendo então ser chamada de tera-
pêutica (Silveira, 2000; Kanamota et. al, 2016; Kanamota et. al., 2019). Dentre 
os comportamentos do terapeuta, o foco de análise do presente capítulo, está no 
constructo denominado de Responsividade Terapêutica.  

É chamado de “Responsividade Terapêutica o responder do terapeuta contíguo e 
contingente às necessidades do caso clínico e às variáveis de contexto da sessão 
terapêutica, tendo em vista as análises molecular e molar do caso” (Kanamota et. 
al., 2019, p. 119). Para que o cliente se sinta verdadeiramente compreendido e 
empatizado pelo terapeuta, a escolha do que fazer/falar momento a momento 
da interação, ainda que guiado por um manual ou algum procedimento que es-
truture a sessão, precisa levar em conta o aqui e agora da sessão vinculado à 
compreensão dos padrões comportamentais que levaram o cliente a buscar a te-

 Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (Campus Paranaíba/MS) 1

2 Universidade Estadual Paulista (Campus Bauru/SP) 
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rapia. Caso contrário, o terapeuta poderia inadvertidamente reforçar padrões de 
comportamento inadequado, ser insensível ao cliente ou mesmo atender somen-
te as demandas de problemas pontuais ou semanais não conseguindo compreen-
der quem é aquele ser humano que o procurou por ajuda (Stiles et. al., 1998; 
Stiles, 2009; Kanamota et. al., 2019). 

Dessa forma, Norcross e Wampold (2011) questionaram a utilidade dos manuais 
terapêuticos e apontaram para a importância de avaliar se eles permitiam a fle-
xibilidade das intervenções, levando-se em conta a relação terapêutica. A APA 
(2006) previamente já havia afirmado a importância da elaboração e validação 
de manuais de tratamento que considerassem variações que permitissem certa 
flexibilidade e individualização do protocolo. A resposta a tais questionamentos 
inclui a investigação tanto dos comportamentos do terapeuta quanto dos com-
portamentos do cliente em interação. Pesquisadores têm denominado tais estu-
dos de pesquisas de processo, as quais permitem a identificação de micro proces-
sos e suas relações com a efetividade da intervenção, propiciando assim a cons-
trução de parâmetros mais fidedignos sobre a eficácia do método empregado 
(Marçal, 2005; Zamignani & Meyer, 2014). De acordo com Stiles et al. (1998), 
as alternativas para o estudo da psicoterapia devem levar em consideração a 
responsividade como propriedade relevante da interação, incluindo medidas de 
avaliação que considerem o ajuste da ação do terapeuta ao contexto, ao cliente e 
vice-versa. Tal prescrição parte da premissa de que a relação terapêutica não é 
uma técnica e sim o reflexo do uso responsivo das técnicas e procedimentos uti-
lizados na intervenção (Stiles et al., 1998; Stiles, 2009; Kanamota et al, 2019). 

Pesquisas de processo têm sido conduzidas com a utilização de programas psico-
terápicos semiestruturados (denominado de Promove’s). São eles Promove-Uni-
versitários, Promove-Crianças e Promove-Pais (Bolsoni-Silva et.al., 2009; Falcão 
& Bolsoni-Silva, 2016; Bolsoni-Silva & Fogaça, 2018). Os programas Promove´s 
são intervenções semiestruturadas elaborados a partir de ampla literatura e com 
evidências de eficácia e efetividade (APA, 2006), garantindo estruturação, por 
um lado e, flexibilização, por outro. Os programas são considerados uma terapia 
analítico-comportamental (Meyer et al., 2010) que têm interface com o campo 
teórico-prático das habilidades sociais (Del Prette & Del Prette, 1999). Cada pro-
grama tem um número de encontros pré-determinados e temáticas a serem tra-
balhadas a cada encontro. São programas estruturados e validados para o aten-
dimento em grupo ou individual de clientes com demandas parecidas, ou seja, 
com as mesmas queixas. 

Há resultados de pesquisas que utilizaram os programas Promove´s mensurando 
aspectos da interação terapeuta-cliente (Silveira, 2009; Kanamota, 2013; Orti et. 
al., 2015; Garcia et. al.2018), além de medidas de resultado. Essas investigações 
têm utilizando o registro de áudio e/ou vídeo dos comportamentos do terapeuta 
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e do cliente quanto a categorias previamente definidas do SiMCCIT (Zamignani, 
2007; Zamignani & Meyer, 2007). Tais medidas foram úteis na avaliação de  te-
rapias grupais (Silveira, 2009), e individuais (Garcia et al., 2018; Kanamota, 
2013; Orti et al., 2015), considerando objetivos diversos, tais como descrever 
correlações entre as categorias do comportamento verbal vocal do terapeuta e as 
categorias do cliente (Silveira, 2009; Kanamota et. al., 2014; Garcia et al., 
2018), identificar semelhanças e diferenças entre comportamentos de clientes e 
terapeuta (Garcia et al., 2018; Orti et al., 2015), em populações de universitári-
os  com transtorno de ansiedade social (Garcia, et al., 2017; Garcia et al., 2018), 
e em treinamento de pais para a promoção de habilidades educativas (Silveira, 
2009; Kanamota, 2013; Orti et al., 2015). Orti et al. (2015), em intervenção in-
dividual com mães de crianças com problemas internalizantes, encontraram si-
milaridades no comportamento do terapeuta e de seus três clientes em sessões 
semiestruturadas, sendo que os comportamentos de maior frequência do tera-
peuta para com todos os clientes foram Solicitação de Reflexão, Empatia e Inter-
pretação. Da mesma forma, o comportamento verbal dos clientes apontou simi-
laridade com alta frequência da categoria verbal Estabelecimento de Relação. No 
entanto, as autoras verificaram diversos comportamentos da terapeuta estatica-
mente diferentes de acordo com as clientes: Solicitação de Reflexão, Recomen-
dação, Interpretação, Reprovação. E também o relato de plano de ações/objeti-
vos das três clientes também teve diferença estatística.  

Garcia, Bolsoni-Silva e Nóbile (2015) compararam os comportamentos verbais 
de um terapeuta no atendimento a diferentes clientes durante o processo tera-
pêutico, com a utilização do SiMCCIT (Zamignani & Meyer, 2014) e do progra-
ma Promove-Universitários. Foi constatada diferenças estatísticas na interação 
do terapeuta com cada cliente no que diz respeito às categorias verbais Facilita-
ção e Interpretação. Em relação as respostas verbais dos clientes ao terapeuta, e 
constataram diferenças estatísticas para as categorias verbais Concordância e Re-
lato de melhora.  

Na mesma direção, Garcia et al. (2018) encontrou correlações diferentes entre 
as categorias de comportamento verbal de um terapeuta e seus dois clientes com 
ansiedade social que passaram pela intervenção prevista no programa Promove-
Universitários, denotando a flexibilidade do programa a partir das demandas e 
formulação de caso individuais. No entanto, verificou-se também alguma regula-
ridade, uma vez que os comportamentos do terapeuta Solicitação de Reflexão foi 
associado com Concordância para todos os clientes, bem como Aprovação do te-
rapeuta foi associado com Estabelece Relação também para todos os clientes 
avaliados.  

No atendimento à universitários com ansiedade social, utilizando o programa 
Promove-Universitários, Garcia, Bolsoni-Silva e Nóbile (2017) verificaram ainda 

 137



que dentre as temáticas contempladas pelo programa e trabalhadas com os dife-
rentes clientes, a temática sobre relacionamentos amorosos diferenciaram esta-
tisticamente entre os participantes. Já as demais temáticas sobre relacionamen-
tos interpessoais foram abordadas com a mesma frequência entre os diferentes 
clientes. A diferenciação estatística na discussão e ênfase dada a cada temática a 
diferentes clientes é mais um indicativo da flexibilização na aplicação de pro-
gramas semiestruturados, levando em consideração às particularidades de cada 
cliente. 

Embora algumas correlações sejam apontadas na literatura como esperadas em 
um processo psicoterápico, como as correlações positivas entre as categorias de 
Solicitação de relato com Relato e entre as categorias de Solicitação de Reflexão 
e Relações (Silveira, 2009; Garcia et al., 2018), outras correlações são muito 
particulares de cada processo, como Facilitação e Estabelecimento de Relações 
(Kanamota et.al., 2014), Empatia e Concordância (Silveira, 2009) ou Empatia e 
Informação (Garcia, 2018). Essas particularidades interacionais observadas em 
processos psicoterápicos com medidas de resultado e condições semelhantes, são 
de interesse no estudo da Responsividade Terapêutica. Uma hipótese é que ape-
sar das semelhanças (mesmo diagnóstico, terapeuta e procedimento de interven-
ção), a idiossincrasia de cada cliente observada e analisada na formulação de 
caso (Nery & Fonseca, 2018) foi preservada, requerendo do terapeuta uma adap-
tação na condução da sessão (Rocha, 2012; Ruiz-Sancho et al., 2013), sendo 
procedimento previsto e descrito nos protocolos Promove-Universitários e Pro-
move-Pais. 

O presente trabalho visa ampliar os estudos que avaliam a utilização dos pro-
gramas Promove´s, considerando a capacidade de tais programas de garantir 
aspectos da interação terapêutica, como a questão da responsividade terapêuti-
ca.  

Sabe-se que a procura dos pais por atendimento a seus filhos é bastante frequen-
te. (Lohr & Silvares, 2006). E que as principais queixam que motivam essa busca 
por atendimento se referem à problemas de comportamento internalizantes e 
externalizantes (Achenbach & Edelbrock, 1979). A literatura tem notado tam-
bém que crianças com problemas de comportamento apresentam menos respos-
tas habilidosas socialmente (Bolsoni-Silva, 2003). 

Estudos mostram que investir na promoção de habilidades sociais educativas pa-
rentais pode ser uma forma efetiva de ensino de habilidades sociais para os fi-
lhos, além de promover um ambiente familiar positivo (Bolsoni-Silva et. al., 
2008; Bolsoni-Silva, Silveira, & Marturano; 2008; Bolsoni-Silva & Marturano, 
2010; Kanamota et.al., 2017). Isto aconteceria porque pais socialmente compe-
tentes seriam mais capazes de resolver problemas de comportamento dos filhos 
de forma efetiva e positiva, principalmente por meio de modelo de interação. 
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Auxiliar os pais no processo de educação de seus filhos envolve ajudá-los a iden-
tificar as práticas que frequentemente utilizam e suas consequências nas suas 
vidas e na vida dos filhos.  

O programa Promove-Pais prevê intervenções com pais/cuidadores em aproxi-
madamente 14 encontros. Dentre os conteúdos propostos pelo programa estão: 
iniciar e manter conversações; fazer e responder perguntas; expressar sentimen-
tos positivos, elogiar, dar e receber feedback positivo, agradecer; conhecer direi-
tos humanos básicos; expressar opiniões (de concordância, de discordância), ou-
vir opiniões (de concordância, de discordância); conhecer diferenças entre com-
portamento habilidoso, não habilidoso ativo e não habilidoso passivo; expressar 
sentimentos negativos, dar e receber feedback negativo; fazer e recusar pedidos; 
lidar com críticas (fazer e receber críticas), admitir próprios erros, pedir descul-
pas; estabelecer limites: Consistência na forma como pais e mães interagem com 
a criança; atitudes dos pais que dificultam o estabelecimento de limites aos fi-
lhos; ignorar comportamentos problema; consequenciar comportamentos soci-
almente habilidosos, dar atenção, expressar afeto; solicitar mudança de compor-
tamento, estabelecer e consequenciar regras, negociar. As sessões são trabalha-
das, de maneira colaborativa, os temas de forma contingente às dificuldades 
apresentadas pelos pais/ cuidadores. Ao final das sessões os pais/ cuidadores re-
cebem uma tarefa de casa, a qual é utilizada para iniciar a sessão subsequente, 
para que possam se engajar na generalização dos comportamentos aprendidos 
em sessão no ambiente familiar e para que ao mesmo tempo o terapeuta possa 
obter relatos específicos sobre as interações estabelecidas entre eles e filhos a 
partir do que foi aprendido e treinado nas sessões. Ao final de cada sessão, pede-
se aos pais/ cuidadores para que avaliem a sessão em termos do próprio desem-
penho e do terapeuta, dificuldades, aspectos positivos e relevantes alcançados e 
sugestões. O presente trabalho se propôs a ampliar os estudos que avaliam a 
responsividade terapêutica considerando procedimentos terapêuticos semiestru-
turados de orientação de pais. Estudos como este são relevantes na medida em 
que discutem não apenas os dados de efetividade da psicoterapia, mas também 
os aspectos interpessoais da relação terapêutica. 

Objetivos  

Comparar os comportamentos verbais vocais na interação terapêutica de três cli-
entes, posto as similaridades: mães/ cuidadoras de adolescentes diagnosticados 
com problemas de comportamento internalizantes e externalizantes, as quais 
frequentaram o mesmo programa de intervenção para promoção de habilidades 
sociais educativas parentais, com medidas de resultado positivas (Promove-Pais). 
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O estudo ilustra a importância de se avaliar a responsividade terapêutica em 
processos psicoterápicos semiestruturados.  

Participantes 

Duas mães e uma cuidadora (tia), de adolescentes com desenvolvimento típico e 
com problemas internalizantes e externalizantes, que participaram de um pro-
grama de desenvolvimento de habilidades educativas parentais e atestaram ga-
nhos terapêuticos ao final do processo psicoterápico (Kanamota, et. al., 2017). 
Os dados demográficos estão descritos na Tabela 1. 

Tabela 1. Caracterização dos participantes 

(*) Nomes fictícios (**) Filho(a) que motivou a procura pelo atendimento. 

As participantes foram atendidas pela mesma terapeuta, analista do comporta-
mento, com experiência clínica. Todas passaram por avaliação mediante Roteiro 
de Entrevista Clínica Semiestruturada (Bolsoni-Silva et. al,2008) utilizado com o 
objetivo de receber o cliente, informar sobre o atendimento e coletar dados so-
bre queixas e variáveis relacionadas, de forma a identificar interesses dos clien-
tes, compatibilidades ou não com o atendimento, levantamento de hipóteses 
funcionais e de objetivos comportamentais de tratamento.  

Instrumentos 

Para o presente trabalho foram comparados os comportamentos verbais vocais 
da terapeuta e das clientes, mensurados com a aplicação do instrumento SiMC-
CIT, Sistema Multidimensional para a Categorização de Comportamentos na Interação 
Terapêutica (Zamignani & Meyer, 2014), utilizado para análise da interação tera-
peuta-cliente e como uma medida do processo psicoterápico. 

Código Idade Ocupação Filhos: Idade/Sexo

Amanda* 

Beatriz* (tia) 

Carla*

32 

52 

34

Costureira 

Secretária 

Vendedora autôno-

ma

17a/ M., 14a/F.**, 

10a/M 

12a/ M.** 

16a/ M.**, 6a/F., 8a/M
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Esse instrumento foi escolhido por permitir avaliar as respostas do cliente na in-
teração terapêutica, durante todo o processo. Apresenta três diferentes dimen-
sões de operacionalização de comportamento: eixo I - categorias referentes ao 
comportamento verbal vocal e verbal não-vocal do terapeuta e cliente; eixo II – 
temas abordados em sessão; e eixo III – respostas motoras. Sendo possível a ca-
tegorização de todos os eixos ou de apenas um deles. As categorias de compor-
tamento verbais vocais utilizadas para a classificação dos comportamentos do 
terapeuta são as seguintes: solicitação de relato (SRE), facilitação (FAC), empa-
tia (EMP), informação (INF), solicitação de reflexão (SRF), recomendação 
(REC), interpretação (INT), aprovação (APR), reprovação (REP), outras verbali-
zações (TOU) e silêncio (SIL). Em relação à classificação dos comportamentos 
verbais vocais dos clientes, encontram-se: concordância (CON), oposição (OPO), 
solicitação (SOL), relato (REL), melhora (MEL), metas (MET), relações (CER), 
outras vocais clientes (COL), silêncio (CLS). 

Um Protocolo de Registro foi elaborado, a fim de se registrar a ocorrência e a 
frequência dos comportamentos emitidos em sessão pelo terapeuta e pelos clien-
tes, de acordo com as categorias previamente definidas por meio do SiMCCIT de 
Zamignani e Meyer (2014). Tal instrumento era preenchido em concordância 
por quatro avaliadores previamente treinados.   

As participantes também responderam o instrumento Inventário de Aliança de 
Trabalho (WAI), versão autorizada em português produzida por Paulo Machado 
e Cristiano Nabuco de Abreu. O instrumento WAI foi escolhido por possibilitar a 
avaliação da “Relação Terapêutica” (Horvath, 1994) e foi aplicado no início, 
meio e fim do processo psicoterápico de cada cliente.  

Para as medidas de resultado, as mães responderam dois instrumentos de relato: 
a) Inventário de Comportamentos da Infância e Adolescência entre 4 e 18 anos - 
CBCL ("Child Behavior Checklist") versão para pais (Achenbach & Rescorla, 
2001), que avalia, em escala likert, a frequência de comportamentos topográfi-
cos, que diferenciam crianças e adolescentes com e sem problemas de compor-
tamento; b) Roteiro de Entrevista de Habilidades Sociais Educativas Parentais 
(RE-HSE-P, Bolsoni-Silva, Loureiro, & Marturano, 2016b), que foi elaborado de 
forma a possibilitar a descrição das relações funcionais entre os comportamentos 
dos pais e dos filhos,  mensurando a frequência e qualidade dos comportamentos 
de habilidade social educativa parental (HSE-P) dos pais/ cuidadores, habilidade 
social dos filhos (HS), práticas educativas negativas dos pais (PR NEG), proble-
ma de comportamento dos filhos (PROBL) e variáveis de contexto (CONT), de 
acordo com o Manual para correção do roteiro. 

Os dados obtidos com a avaliação inicial foram compilados em estudo/formula-
ção de caso individuais contendo as queixas iniciais das clientes, história de vida, 
déficits, excessos e reservas comportamentais. Os estudos de caso continham 
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também a descrição das análises/hipóteses funcionais moleculares e molares 
(Nery & Fonseca, 2018), que orientaram a terapeuta na sistematização dos obje-
tivos específicos a serem trabalhados com cada mãe, dentro do objetivo maior – 
promoção das habilidades educativas parentais (Bolsoni-Silva, 2007).  

Procedimento e Análise dos dados 

Após cerca de quatro sessões de avaliação inicial, com aplicação dos instrumen-
tos e formulação de caso, as clientes participaram de um processo psicoterápico 
semiestruturado, individual, de base analítico-comportamental. Foram conduzi-
das 14 sessões de psicoterapia individual, seguindo o modelo de sessões semies-
truturadas descrito em Bolsoni-Silva, Marturano e Fogaça (2019) e de Bolsoni-
Silva (2007), e com uso da Cartilha Informativa desenvolvida por Bolsoni-Silva, 
Marturano e Silveira (2013), reeditada e ampliada em 2019 (Bolsoni-Silva, Mar-
turano & Fogaça, 2019). As sessões tiveram por objetivo trabalhar três classes de 
habilidades sociais educativas, descritas em pesquisas como promissoras para o 
desenvolvimento de práticas parentais positivas e diminuição dos problemas de 
comportamento dos filhos (Bolsoni-Silva et. al., 2008; Bolsoni-Silva & Martura-
no, 2010). O procedimento de intervenção utilizado foi o programa Promove-
Pais (Bolsoni-Silva & Fogaça, 2018). Este programa previamente avaliado para 
tratamento de problemas de comportamento de crianças e na modalidade de 
grupo (Bolsoni-Silva & Marturano, 2010) foi adaptado para a intervenção indi-
vidual com mães de adolescentes, mostrando-se eficaz na aquisição de habilida-
des sociais educativas das mães e habilidades sociais dos jovens e na redução das 
práticas negativas e problemas de comportamento dos filhos, que deixaram de 
pontuar como clínicos pelo CBCL, após a intervenção (Kanamota et. al., 2017). 
As classes trabalhadas foram 1) Comunicação: conversar, fazer perguntas em ge-
ral, falar sobre sexo/ sexualidade; 2) Expressividade: expressão de sentimentos 
positivos, negativos, opiniões e carinho; e 3) Estabelecimento de Limites: reação 
dos pais diante dos comportamentos adequados ou não do filho, situações e es-
tratégias utilizadas para estabelecer limite e concordância/ discordância entre os 
cônjuges. Tais comportamentos foram promovidos a partir da formulação de 
caso, previamente realizada, como previsto pelo protocolo. 

As sessões terapêuticas foram gravadas, transcritas e categorizadas por avaliado-
res independentes, utilizando as categorias do SiMCCIT (Zamignani & Meyer 
2014). Após a categorização, foi realizado o Consenso entre Observadores, com 
o objetivo de avaliar o grau de concordância entre eles e foram consideradas as 
categorias que atingiram o índice Kappa de 75% de concordância (Kazdin, 
1982). No total houve quatro avaliadores categorizando as sessões de cada par-
ticipante.  
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Os dados da categorização foram exportados para o programa SPSS e os com-
portamentos das clientes e terapeuta foram comparados considerando três amos-
tras independentes (Teste Kruskall-Wallis) e também de duas a duas (Teste 
Mann-Whitney) para as categorias com diferenças estatísticas na primeira compa-
ração. 

Resultados e Discussão 

Os resultados apresentados correspondem à mediana da porcentagem dos com-
portamentos verbais vocais das clientes, agrupados pelas temáticas trabalhadas 
em terapia. Na sequência, serão apresentadas as diferenças estatísticas para os 
comportamentos da terapeuta e clientes utilizando os testes Kruskall-Wallis e 
Mann-Whitney. 

Figura 1. Mediana dos comportamentos verbais vocais da terapeuta agrupados 
em três blocos de sessões, cujos temas trabalhados foram comunicação, expressi-
vidade e estabelecimento de limites  
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É possível observar na Figura 1 que nas sessões cuja temática discutida foi Co-
municação (conversar, fazer perguntas em geral, falar sobre sexo/ sexualidade), 
as categorias de maior frequência na interação da terapeuta e Amanda foram 
Empatia, Facilitação e Solicitação de Relato. Na interação da terapeuta com Bea-
triz foram Solicitação de Reflexão, Solicitação de Relato e Informação. Ao inte-
ragir com Carla, as categorias mais frequentes foram Solicitação de Reflexão, So-
licitação de Relato e Recomendação. Nota-se semelhanças no padrão de intera-
ção com as três clientes no que diz respeito a Solicitação de Relato, categoria es-
perada como frequente na literatura, por se tratar de perguntas feitas ao cliente 
para compreender o caso e levantar hipóteses terapêuticas (Zamignani, 2007; 
Silveira, 2009, Garcia et al., 2015).  

No entanto, os dados mostram que, ao trabalhar a temática comunicação, a inte-
ração com Amanda precisou ser pautada pela Empatia e Facilitação, uma vez que 
a cliente tinha dificuldade para se expressar (Kanamota, 2013) e a categoria Fa-
cilitação é uma estratégia utilizada e bem-sucedida para estimular o relato dos 
clientes (Zamignani & Meyer, 2011). Na interação com Beatriz, a terapeuta utili-
zou em maior frequência Solicitação de Reflexão e Informação, já que informar 
sobre habilidades de comunicação era uma prerrogativa da terapia. Com Carla, 
observa-se a frequência maior da categoria Solicitação de Reflexão e Recomen-
dação, no qual a terapeuta valeu-se de regras e modelos, para o desenvolvimen-
to da temática. 

Nas sessões cuja temática central foi a Expressividade (expressão de sentimentos 
positivos, negativos, opiniões e carinho), as categorias de maior frequência na 
interação da terapeuta e Amanda foram Facilitação, Empatia e Solicitação de Re-
lato. Na interação da terapeuta com Beatriz foram Solicitação de Reflexão, Soli-
citação de Relato e Informação. Ao interagir com Carla, as categorias mais fre-
quentes foram Empatia, Solicitação de Reflexão e Solicitação de Relato. Nota-se 
que as categorias da terapeuta diferenciaram uma ou duas nas três comparações 
(P1xP2; P1xP3; P2xP3). A interação da terapeuta com Amanda continuou pau-
tada na Facilitação e Empatia no desenvolvimento da temática Expressividade. A 
interação da terapeuta com Beatriz, além da Solicitação de Reflexão que já exis-
tia no processo psicoterápico, acrescentou as verbalizações de Recomendação 
como de maior frequência. E na interação da terapeuta e Carla, além da Solicita-
ção de Reflexão, houve aumento da frequência da categoria Empatia. 

Ao ser trabalhada as habilidades de estabelecimento de limites (reação dos pais 
diante dos comportamentos adequados ou não do filho, situações e estratégias 
utilizadas para estabelecer limite e concordância/ discordância entre os cônju-
ges), a Figura 1 retrata que as categorias de maior frequência na interação da 
terapeuta e Amanda foram Empatia e Solicitação de Relato. Na interação da te-
rapeuta com Beatriz foi a Empatia. Ao interagir com Carla, as categorias mais 
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frequentes foram Recomendação e Solicitação de Relato. As categorias verbais 
emitidas pela terapeuta continuaram diferenciadas entre as clientes, uma ou 
duas vezes nas três comparações. 

As Tabelas 2 e 3 apresentam as análises estatísticas de todas as categorias ver-
bais vocais da terapeuta e das clientes durante o processo terapêutico de cada 
uma. 

De acordo com a Tabela 2 verifica-se que diversos comportamentos das clientes 
ocorreram com médias diferentes no decorrer do programa (CON, OPO, REL, 
SOL, MEL, MET e CER). O mesmo ocorreu com diversos comportamentos da te-
rapeuta (SRF, FAC, APR, INF, REP e TOU), ainda que outros foram estatistica-
mente iguais (REC, EMP, SER, INT, SIL) nas comparações entre as três clientes. 
Os resultados encontrados sobre as diferenças na interação do terapeuta com 
cada cliente também foram observados nos estudos de Orti et al. (2015) e Garcia 
et al. (2018). 

Embora as categorias REC e EMP estatisticamente sejam iguais para as três clien-
tes (em virtude das características do estudo de Kanamota et al., 2016 que avali-
ou a alteração experimental dessas duas categorias), ao se comparar a frequên-
cia de tais categorias nos diferentes momentos e assuntos tratados em sessão 
(Figura 1), é possível identificar diferenças entre as clientes. A interação da tera-
peuta com cliente Amanda foi empática em todos as temáticas desenvolvidas na 
terapia. Mas com a cliente Beatriz, a terapeuta foi mais empática ao ensinar ha-
bilidades de estabelecimento de limites, enquanto com Carla, ao ensinar expres-
sividade. Em relação à categoria Recomendação, foi constante nas três temáticas 
desenvolvidas com Amanda, mais frequente na temática Limites com Carla e 
mais frequente na temática expressividade com Beatriz (Figura 1). 

Tabela 2. Média e valor de p para os comportamentos da terapeuta e clientes. 
Kruskall-Wallis Teste entre três participantes 

Comparação entre k amostras independentes (Kruskall-Wallis)

P1-
Amanda

P2-Bea-
triz

P3-Car-
la

Média p valor

Categorias dos Clientes

CON - Concordância 7,50 13,92 11,30 0,00

OPO - Oposição 5,29 2,61 6,92 0,01

REL - Relato 57,49 40,91 56,89 0,00

SOL - Solicitação 6,41 5,54 3,64 0,01
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A Tabela 3 descreve as comparações das clientes em pares de forma a verificar a 
direção da diferença estatística descrita na Tabela 2.  A categoria Concordância 
ocorreu de forma diferente para as três clientes e as demais categorias diferenci-
ou apenas duas das três comparações (P1xP2; P1xP3; P2xP3), com variações en-
tre elas. As categorias da terapeuta diferenciaram sempre duas das três compa-
rações. No estudo de Garcia et al. (2015) a categoria concordância também de-
monstrou diferença estatística entre as participantes. 

O que esses resultados mostram é que a ocorrência dos comportamentos das cli-
entes (7 de 9 categorias) e da terapeuta (6 de 11 categorias) foi diferente para a 
maioria das categorias investigadas, seja quando as clientes foram avaliadas con-
juntamente (Tabela 2), seja quando comparadas em pares (Tabela 3). Na mesma 
direção, Garcia et al. (2018) encontrou correlações diferentes entre as categorias 
de comportamento verbal do terapeuta e seus clientes com ansiedade social. 

MEL - Melhora 2,22 1,09 0,91 0,01

MET -Metas 2,01 0,24 0,55 0,02

CER - Relações 14,62 31,00 13,56 0,00

COL – Outras vocais 2,85 3,07 4,48 0,12

CSL - Silêncio 1,97 0,83 0,81 0,26

Categorias da Terapeuta

REC – Recomendação  10,51 10,68 12,49 0,55

EMP - Empatia 20,34 15,46 16,90 0,21

SER- Solicitação de Relato 15,21 16,31 16,77 0,91

SRF – Solicitação de Reflexão 10,35 16,40 15,31 0,01

FAC - Facilitação 14,59 5,54 6,24 0,02

APR - Aprovação 9,61 11,36 7,29 0,00

INF - Informação 7,26 12,03 10,92 0,00

INT - Interpretaçao 8,08 8,58 7,25 0,42

REP – Reprovação 2,10 0,47 1,11 0,01

TOU – Outras verbalizações 1,90 2,17 3,55 0,03

SIL - Silêncio 0,06 0,10 0,16 0,82
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Tabela 3. Valor de p nas comparações Mann-Whitney Teste dos comportamentos 
de clientes e terapeuta (P1xP2; P1xP3; P2xP3). Expressos os resultados com di-
ferenças estatísticas  

Nos três processos terapêuticos que utilizaram o procedimento semi-estruturado, 
as clientes tiveram resultados positivos (Kanamota, 2013; Kanamota et al., 
2017), ou seja, ganhos no desenvolvimento de habilidades educativas parentais 
e consequente redução de problemas de comportamento dos seus filhos adoles-
centes, além de atestarem boa relação terapêutica aferidas no instrumento WAI. 
Dessa forma, pode-se hipotetizar que as diferenças na interação da terapeuta 
com cada cliente, sejam elas na porcentagem do agrupamento de sessões por 

Comparação entre duas amostras independentes (Mann-Whitney Teste)

P1 x P2 
Amanda x 

Beatriz

P1 x P3 
Amanda x 

Carla

P2 x P3 
Beatriz x 

Carla

p valor

Categorias dos Clientes

CON - Concordância 0,00 0,03 0,05

OPO - Oposição 0,00 -- 0,02

REL - Relato 0,00 -- 0,00

SOL - Solicitação -- 0,01 0,05

MEL - Melhora 0,04 0,00 --

MET - Metas 0,01 -- --

CER - Relações 0,00 -- 0,00

COL – Outras vocais -- 0,05 --

Categorias da Terapeuta

REC – Recomendação  0,01 0,02 --

EMP - Empatia -- 0,02 --

SER- Solicitação de Relato -- 0,03 0,00

SRF – Solicitação de Reflexão -- 0,02 --

FAC - Facilitação 0,01 -- --

APR - Aprovação 0,00 -- --

INF - Informação 0,00 -- --

INT - Interpretaçao -- 0,03 0,04

 147



temática ou nas diferenças estatísticas, denotam responsividade terapêutica (Ka-
namota et al., 2019).  

A forma de interação terapeuta-cliente estava atrelada não apenas às contingên-
cias imediatas da sessão (temática trabalhada, demandas ou dificuldades das cli-
entes, etc), mas foi adequada aos objetivos terapêuticos e análises funcionais 
molares e moleculares, a fim de mudar o padrão comportamental de cada uma 
(Ruiz-Sancho et al., 2013; Nery & Fonseca, 2018; Kanamota et al., 2019).  

Destaca-se também, ao comparar os estudos que utilizaram protocolos Promove
´s (Silveira, 2009; Kanamota et al., 2014; Orti et al., 2015; Kanamota et al., 
2017; Garcia et al., 2018), que estes de fato foram elaborados de forma a garan-
tir não apenas a efetividade da intervenção, mas também a flexibilidade na con-
dução do terapeuta em adaptar o procedimento de acordo com a necessidade de 
cada cliente.  

Considerações Finais 

Para garantir a efetividade e eficiência de um processo psicoterápico, a relação 
terapêutica, que se trata da variável humana e, portanto, idiossincrática, precisa 
ser levada em consideração. Estudos sobre Responsividade Terapêutica têm sido 
apontados como uma forma de repensar e avaliar a interação terapêutica, jun-
tamente com instrumentos de mensuração das múltiplas interações que aconte-
cem entre o terapeuta e o cliente no decorrer do processo psicoterápico. 

O presente estudo buscou avaliar os comportamentos verbais vocais na interação 
terapêutica de três clientes participantes de uma terapia com utilização do pro-
tocolo Promove-Pais. As diferenças estatísticas, atreladas ao sucesso terapêutico 
(Kanamota, 2013; Kanamota et al., 2017), corroboram com a hipótese de que os 
processos psicoterápicos dessas clientes, embora semiestruturados, puderam ser 
conduzidos de maneira responsiva.   

Conclui-se, portanto, que parece possível atender aos parâmetros da responsivi-
dade terapêutica em processos semiestruturados. Para tal, o protocolo de inter-
venção precisa conservar em sua elaboração a consideração das variações indivi-
duais e permitir flexibilidade e individualização na orientação da intervenção. 
Como limitações deste estudo destaca-se que a avaliação seria mais completa se 
houvesse sido considerado também medidas de relato utilizando instrumentos 
diretos da avaliação da responsividade, como o TROS (Sousa, 2011), por exem-
plo, o que poderá ser considerado em futuras investigações. 
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CAPÍTULO 10. O CONTROLE METAFÓRICO E SEU USO NA 
CIÊNCIA E NA ARTE 

Lucas Ferraz Córdova   1

Priscila Sampaio Espíndola   2

O caráter comunicativo, interpretativo e simbólico sempre ocupou lugar impor-
tante nas interpretações tradicionais do fenômeno da linguagem (Pinker, 2002). 
A noção de símbolo/referente, nas suas mais diferentes formas de entendimento, 
marca o padrão de discussão a respeito da ideia de significado. Palavras e ou 
sentenças, enquanto símbolos, seriam compreendidos a partir de suas relações 
diretas com representações sejam elas físicas, mentais ou cognitivas. 

Na busca por uma delimitação conceitual da relação símbolo/referente o recurso 
de linguagem da metáfora ocupa lugar de destaque. Isso se deve pelas próprias 
características que normalmente delimitam a definição de metáfora. Aristóteles 
foi quem cunhou o termo metaphorá, a palavra de origem grega que significa, 
‘mudança, transposição’. O prefixo – meta, tem sentido de ‘no meio de, entre; 
atrás, em seguida, depois’. O sufixo – fora, em grego, designa ‘ação de levar, de 
carregar à frente’.  

Tradicionalmente a metáfora é entendida como um meio de expressão muito efi-
caz, usado especialmente pelos poetas (mas não apenas). É uma figura linguísti-
ca com a qual uma coisa recebe o nome que pertence a outra. Em outras pala-
vras, a ação semântica que a metáfora permite executar, busca acentuar o com-
partilhamento de propriedades comuns, transferindo aspectos de um referente 
para outro e, assim, o segundo se refere ao primeiro. Por exemplo, na expressão 
‘Antônio é um rato’, nos referimos a pessoa chamada ‘Antônio’ como se fosse o 
animal chamado ‘rato’, para comunicar qualidades de ardileza, ser sorrateiro, 
baixa confiança, covardia. Passa então a ser uma questão a se compreender 
como esta transferência semântica possibilita entendimento por aquele que se 
depara com expressões metafóricas. 

Na medida em que Análise do Comportamento, comumente, se compromete com 
um formato explicativo, tanto para o comportamento não verbal quanto para o 
verbal, que suprime do discurso referências às instâncias mentais, o presente tex-
to busca reunir, de forma didática, as discussões skinnerianas sobre a metáfora, 
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por ser, ainda, um tema pouco discutido neste campo de saber. Para alcançar tal 
objetivo, busca-se apresentar uma visão funcional do conceito de metáfora e ex-
plicitar a aplicação destes princípios em dois campos do conhecimento distintos, 
a saber, arte e ciência.  

Extensões metafóricas: a explicação skinneriana  

A proposta de Skinner (1957) aponta que comportamento verbal é comporta-
mento operante e é nesse ponto que se afasta, mais marcadamente, das formas 
tradicionais de se explicar a fala e a aprendizagem do repertório linguístico, fre-
quentemente permeadas pela ideia de uma estrutura interna ao ser humano que 
o aparelhava para a comunicação (Cordova, 2008; Hubner et.al, 2012). O autor 
busca substituir a formulação tradicional, internalista, por uma explicação exter-
nalista e relacional. Aponta para a história individual do falante, para as con-
sequências do responder verbal e para as condições antecedentes à resposta ver-
bal. O comportamento verbal é funcionalmente explicado, estando em relação 
com o contexto no qual foi emitido. 

Na Análise do Comportamento, o que vai marcar a distinção entre comporta-
mento verbal e comportamento não verbal é o modo através do qual as respostas 
são consequenciadas. Na contingência não verbal, a própria alteração ambiental, 
decorrente da emissão da resposta, cumpre a função consequenciadora. Na con-
tingência verbal, esta alteração das variáveis ambientais gerada pelo responder 
não possui o efeito seletivo sobre esta resposta, seu papel na rede de controle é o 
de contexto discriminativo para um outro organismo agir e é esta ação que pro-
verá consequência para a resposta verbal inicial. O comportamento verbal se es-
tabelece dentro de uma rede de relações de contingências intercruzadas de or-
ganismos diferentes. Esses indivíduos que participam do episódio verbal são de-
nominados de falante, aquele que emite a resposta verbal, e ouvinte, aquele que 
responde discriminadamente à resposta do falante consequenciando a mesma. 

A interação descrita acima, entre falante e ouvinte, é dependente de uma rede 
de relações mais complexa, a comunidade verbal. Esta se define por um grupo 
de indivíduos que partilham a mesma prática de reforçamento no que diz respei-
to ao responder verbal. Os membros de uma mesma comunidade verbal conse-
quenciam diferencialmente, mais ou menos da mesma forma, as mesmas topo-
grafias de resposta. Em uma dada comunidade verbal, a resposta ‘Um copo 
d’água, por favor’ será, em geral, consequenciada por água, ou diante do objeto 
cadeira a resposta verbal ‘cadeira’ será em geral reforçada. 

Esta concepção modifica o foco de olhar e passa a definir que ao buscar compre-
ender o que alguém disse, não seria eficiente voltar-se para as questões internas 
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de quem fala, como conteúdo armazenado ou processamentos cognitivos, mas o 
olhar do analista do comportamento deveria estar voltado à delimitação dos an-
tecedentes e consequentes de uma resposta verbal. A emissão passa a ser defini-
da como uma variável dependente em relação a variáveis independentes históri-
co ambientais. 

Buscando uma descrição funcional do comportamento verbal, Skinner (1957) 
identifica padrões nas relações verbais e com isso constrói categorias de contin-
gências explicitando as (1) especificidades das situações na qual uma resposta 
verbal é emitida, (2) a topografia verbal de uma resposta e (3) a natureza das 
consequências produzidas pelo falante. Para essas categorias dá o nome de ope-
rantes verbais e identifica sete operantes básicos (Tato, mando, intraverbal, ecói-
co, cópia, ditado e textual) e um meta operante (autoclítico). É a partir do tipo 
de relação verbal descrita como tato que se insere a discussão analítico compor-
tamental da ideia de metáfora. 

Os tatos aparecem divididos por Skinner (1957) entre tato padrão ou prototípico 
e tato ampliado ou extensões do tato. O tato padrão abarca aquelas emissões 
verbais que ocorrem sob controle preciso de um estímulo antecedente não verbal 
e seu reforço ocorre por meio de reforçadores secundários generalizados. Condi-
cionados inicialmente de maneira arbitrária e mantidos por reforçamento gene-
ralizado e educacional (Espíndola, 2016; Hübner et al., 2012). O tato prototípico 
não apresenta diferentes variações na forma entre uma emissão e outra (Ferrei-
ra, Domeniconi & De Rose, 2010), ou seja, a emissão verbal está sob controle 
mais preciso do estímulo discriminativo (Sd), isto porquê a prática de reforça-
mento da comunidade verbal estabelece como critério de consequenciação uma 
relação precisa (isto é, de baixa variabilidade) entre um Sd específico e uma to-
pografia de resposta também específica. Uma criança diante do estímulo discri-
minativo o objeto maçã emite a resposta verbal ‘maçã’ pois esta é a resposta 
mantida pela comunidade verbal diante deste Sd qualquer outra topografia de 
resposta terá baixa probabilidade de reforçamento, ou seja, tem-se um tato pa-
drão.  

Como dito anteriormente, o que define o Sd no operante verbal tato é o seu ca-
ráter não verbal, isto é, não é produto da resposta verbal de alguém. Esta classi-
ficação possibilita um infindável número de eventos podendo possuir a função 
discriminativa para respostas verbais classificadas como tato. Objetos (e.g., ‘Isso 
é um fogão’ diante do objeto fogão), coisas da natureza (e.g., ‘o elefante é muito 
grande’), ações (e.g., ‘ontem eu corri 5 km’), propriedades de um estímulo (e.g., 
‘aquela camiseta verde é tão bonita’) podem compor enquanto eventos antece-
dentes a contingência do tato. O que pode ser chamado de tato padrão diz res-
peito a relação entre Sd não verbal e topografia já bem estabelecidos pela comu-
nidade verbal. Isto quer dizer que ao se inserir em uma dada comunidade verbal 
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relações de controle discriminativos precisas serão estabelecidas no repertório 
verbal do indivíduo. Esta precisão é importante para os membros da comunidade 
verbal pois, via tato, os mesmos passam a ter a possibilidade de se comportarem 
frente a eventos aos quais não foram expostos. E este comportamento só será 
bem sucedido se estiver submetido ao controle de tatos precisos. 

Apesar da busca por precisão entre Sd e topografia de resposta se configurar 
como elemento definidor da prática de reforçamento do tato no interior da co-
munidade verbal, alguns elementos que compõe a amplitude do controle sobre o 
responder verbal propiciam algum grau de variabilidade nesta relação discrimi-
nativa. Como já havia sido apontado por Skinner (1957), o controle sobre o res-
ponder verbal se apresenta como um processo de multideterminação. Uma única 
resposta pode ocorrer sob controle de mais de uma variável e uma única variável 
costuma afetar mais de uma resposta. Isso leva à possibilidade de explicar re-
combinações da forma de subordinação do responder a estímulos ou proprieda-
des de estímulos. Em detrimento da coesão interna da prática de reforçamento 
da comunidade verbal é possível perceber variação na prática individual dos 
membros enquanto ouvintes. Diante de um carro as respostas verbais ‘carro’, 
‘veículo’ ou mesmo ‘carango’ e ‘possante’ podem ser reforçadas. Da mesma forma 
os Sd’s carro, ônibus, moto ou mesmo bicicleta e skate podem ser contexto para 
a resposta verbal ‘veículo’. Para além dessas variações em uma dada comunidade 
verbal, um mesmo indivíduo normalmente faz parte de várias comunidades ver-
bais distintas que apresentam práticas de reforçamento divergentes. 

Em comportamento verbal pode-se pensar que quando uma resposta verbal 
qualquer é emitida e adequadamente reforçada, outras respostas que se asseme-
lham àquela reforçada, seja funcional ou topograficamente, podem também ser 
fortalecidas (aumento da possibilidade de nova emissão). O mesmo pode acon-
tecer com os estímulos que ocorrem temporalmente próximos à resposta refor-
çada. Tem se assim a generalização de estímulos, com a ocorrência de um estí-
mulo novo com algumas ou pelo menos uma propriedade anteriormente refor-
çada (Ferreira, Domeniconi & De Rose, 2010). Tem-se, então, as extensões de 
tato quando um novo estímulo é reforçado, por assemelhar-se a outros estímulos 
(ou propriedades dos estímulos) previamente reforçados pela comunidade ver-
bal (Skinner, 1957). 

Novos comportamentos surgem da seleção de tais variações comportamentais 
(Laurenti, 2009), já que todo comportamento verbal foi selecionado ao longo do 
histórico amplo ao qual o indivíduo foi submetido e sua construção está sempre 
em curso. Um comportamento é gerado quando, diante de algumas condições 
específicas, variações são selecionadas pelas consequências que produzem.  

É no interior dessas relações múltiplas que se estabelece a explicação de Skinner 
(1957) para as metáforas. A recombinação do controle discriminativo presente 
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no tato leva a variação do desempenho treinado no interior da comunidade ver-
bal, 

Se uma cadeira, agindo como estímulo, torna simplesmente provável a res-
posta cadeira, e se um tabuleiro de jogo, agindo como estímulo, torna sim-
plesmente provável a resposta tabuleiro de jogo, podemos tratar da "semân-
tica" do comportamento verbal apenas organizando um inventário de tactos. 
Mas um repertório verbal não é o equivalente de uma lista de passageiros 
num avião ou navio, na qual um nome corresponde a uma pessoa, sem 
omissão de qualquer uma ou sem que qualquer uma apareça duas vezes. O 
controle de estímulo não é tão preciso assim. Se uma resposta é reforçada 
numa dada ocasião ou classe de ocasiões qualquer traço dessa ocasião, ou 
comum a essa classe, parece ganhar alguma medida de controle. Um estímu-
lo novo que possua um desses traços pode evocar uma resposta. Há várias 
maneiras pelas quais um novo estímulo pode assemelhar-se a um estímulo 
previamente presente quando uma resposta foi reforçada, e assim há muitos 
tipos daquilo que podemos chamar de "tactos ampliados" (p.118). 

Como decorrência de um dado treino discriminativo, o controle sobre a resposta 
pode se deslocar para outros estímulos, processo normalmente denominado de 
generalização. Isto acontece quando os estímulos envolvidos (o S que fez parte 
do treino e os novos S’s) partilham alguma característica semelhante. No res-
ponder verbal classificado como tato, quando a característica que permite esta 
generalização é o elemento principal no controle da prática de reforçamento da 
comunidade verbal, dá se o nome de extensão genérica. Ao aprender a tatear 
‘cachorro’ diante de um dado cachorro e emitir a mesma topografia diante de 
outro, esta resposta seria classificada como uma extensão genérica. Os elementos 
partilhados entre ambos os estímulos são a fonte de controle sobre a comunida-
de verbal para reforçar a resposta verbal ‘cachorro’. 

Como já dito anteriormente, apesar da comunidade verbal buscar estabelecer um 
certo grau de padronização no repertório verbal de seus membros, o caráter de 
multideterminação do responder verbal somado a variação no controle particu-
lar exercido por diferentes membros de uma mesma comunidade verbal acaba 
por gerar extensões não padronizadas. O responder verbal se generaliza para es-
tímulos que possuem características semelhantes com o estímulo original, mas 
não aquelas definidoras no interior da comunidade. É diante dessas situações 
que respostas verbais seriam classificadas como extensões metafóricas. 

Em algumas situações elementos não definidores, mas partilhados entre estímu-
los, ganham força no controle do responder verbal. Como no exemplo inicial, 
Antônio é um rato, apesar das características apontadas (sorrateiro, ardiloso, 
pouco confiável) não serem o que define o organismo rato estão presentes nos 
mesmos. Na medida em que Antônio apresenta tais características e, as mesmas, 
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adquirem força controladora sobre o comportamento do falante a resposta ver-
bal ‘Antônio é um rato’ passa a ter alta probabilidade. Esta alta probabilidade se 
estabelece principalmente quando a emissão do tato direto apresenta baixa pro-
babilidade, o que pode acontecer pelos mais diferentes motivos, seja pela própria 
ausência de tais padrões de tato no repertório do indivíduo, seja por um controle 
aversivo em relação aos tatos puros. Em algumas situações, o uso de metáforas 
apresenta alta probabilidade de reforço, como por exemplo no caso das artes, o 
que será discutido a seguir. 

É importante destacar que esta relação multicontrolada e periférica da emissão 
de tatos metafóricos, ou seja, que marca um controle mais particular sobre o fa-
lante, também caracteriza o efeito que esse tipo de resposta enquanto Sd vai ter 
sobre o ouvinte. A forma como a metáfora exerce controle sobre o ouvinte, como 
todo Sd verbal, vai depender do histórico do mesmo. Na medida que se tem uma 
verbalização que não está submetida a práticas padrões da comunidade verbal, 
este controle sobre o ouvinte também será idiossincrático. Voltando ao exemplo 
Antônio é um rato, um segundo ouvinte pode ficar sob controle de outras carac-
terísticas presentes no roedor e entender Antônio como alguém rápido e esperto. 
Da mesma forma que a metáfora está submetida a múltiplas fontes de controle 
também gera diferentes efeitos em diferentes indivíduos. 

O uso da metáfora no campo da Arte 

Esta característica de multideterminação que leva a um controle particularizado 
faz com que, provavelmente, a comunidade verbal que tem o responder metafó-
rico como padrão de alta probabilidade de reforçamento seja o campo da arte, 
paradigmaticamente a arte falada e/ou escrita, mas não apenas. Essa prática 
controladora fica evidente, por exemplo, quando Elena Oliveras aponta em seu 
livro A metáfora na arte: Retórica e filosofia da imagem (2007) que  

A arte é um modo de redescrição da realidade, uma maneira de fazer mun-
dos. E essa função essencial se mostra evidente no trabalho da metáfora. 
Assim, longe de ser um recurso retórico meramente decorativo, produz uma 
reorganização do mundo ao qual estamos acostumados, tornando o mais 
claramente reconhecível. (p.13) 

Não cabe aqui uma tentativa de definição de arte (apenas essa empreitada seria 
objeto para todo um texto), mas assumindo como um dos seus, e importantes, 
efeitos o apontado pela autora, a ideia de produzir reorganização de um mundo 
padrão, o controle metafórico cumpre esse papel. Como descrito anteriormente, 
o controle sobre a resposta metafórica não deixa de ser uma relação entre variá-
veis ambientais e a resposta verbal, esta lógica permanece presente, ou seja, é 
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uma resposta em função do mundo (ambiente em termos analíticos comporta-
mentais). Contudo, é uma relação de controle pouco comum a prática mantene-
dora das contingências sociais vigentes. A multideterminação que escapa a práti-
ca da comunidade verbal tradicional pode ser lida como esta mencionada reor-
ganização do mundo. O artista responde ao mundo, mas de forma não tradicio-
nal, emite comportamentos aonde elementos ambientais ganham destaque.  

Quando um José de Alencar descreve a índia Iracema como “a virgem dos lábios 
de mel, que tinha os cabelos mais negros que a asa da graúna, e mais longos que 
seu talhe de palmeira” (1865, p.07) ele emite uma resposta que explicita fonte 
de controle sobre o seu comportamento que seria difícil de se destacar via tatos 
padrões. A multideterminação presente na estratégia metafórica permite uma 
verbalização, talvez não mais precisa, mas mais condizente com o controle idios-
sincrático ao qual o autor está submetido. Nas palavras de Bordieu (1996) ao 
criticar a busca por uma essência universalizada da obra artística. 

Se essas análises de essência concordam quanto ao essencial, é que têm em 
comum tomar como objeto, seja tacitamente, seja explicitamente (como as 
que se valem da fenomenologia), a experiência subjetiva da obra de arte que 
é a de seu autor, isto é, de um homem cultivado de certa sociedade, mas 
sem tomar nota da historicidade dessa experiência e do objeto ao qual se 
aplica. O que significa dizer que operam, sem o saber, uma universalização 
do caso particular e constituem por isso mesmo uma experiência particular, 
situada e datada, da obra de arte em norma transhistórica de toda percep-
ção artística. Calam-se, ao mesmo tempo, sobre a questão das condições his-
tóricas e sociais de possibilidade dessa experiência: com efeito, proíbem a si 
mesmas a análise das condições nas quais foram produzidas e constituídas 
como tais as obras consideradas como dignas do olhar estético; e ignoram 
na mesma medida a questão das condições nas quais se produziu (filogêne-
se) e se reproduz continuamente no decorrer do tempo (ontogênese) a dis-
posição estética que exigem. Ora, apenas essa dupla análise poderia dar con-
ta tanto do que é a experiência estética quanto da ilusão de universalidade 
que a acompanha, e que é registrada ingenuamente pelas análises de essên-
cia (p.320).  

Um outro ponto importante do papel da metáfora na produção artística diz res-
peito ao efeito desta sobre aquele que se expõe a obra, o ouvinte. Em consonân-
cia com Bordieu (1996), quando menciona a ilusão de universalidade, esse con-
trole menos padrão dentro da comunidade verbal acaba por gerar uma multipli-
cidade de interpretações da obra artística. Na medida em que as relações presen-
tes na metáfora não possuem uma padronização na prática de controle social 
deixa em aberto o efeito controlador sobre o ouvinte. A obra atinge particular-
mente cada indivíduo. Quando diferentes leitores leem em Dom Casmurro de 
Machado de Assis (1899) que Capitu tinha olhos de ressaca, esta descrição en-
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quanto estímulo discriminativo afeta cada um diferentemente. A interpretação, 
ou efeito controlador, que o termo ressaca atrela a olhar vai depender da história 
particular que cada indivíduo tem com o termo, podendo variar desde condições 
reforçadoras a aversivas. 

Está nesta indiossincrasia do controle relacional o caráter descritivo da arte 
apontado por Oliveras (2007) na citação acima apresentada. A arte permite ao 
espectador compor em conjunto com o autor a obra. O segundo construindo um 
Sd amplo e multideterminado escapando de relações socialmente padronizadas e 
ao primeiro se submeter a um efeito condizente com sua história particular ge-
rando proximidade entre ouvinte e obra. 

O uso da metáfora no campo da Ciência 

O uso de extensões metafóricas, apesar de bastante presente no campo da arte, 
não é exclusividade desta. Outros saberes lançam mão de metáforas como forma 
de apresentar o mundo. O campo da ciência vem a bastante tempo se utilizando 
de tal recurso. O conceito de força na física newtoniana é, talvez, um dos exem-
plos mais conhecidos de uso de metáfora presente na linguagem da ciência. Uma 
constante equacional é descrita a partir de referência àquilo que se sente ao se 
empurrar ou puxar algo (Russell, 1946). Em química, outro exemplo a ser citado 
é o modelo atômico de Thomson no qual o átomo é simplificadamente descrito e 
comparado a pudim de passas. Na psicologia, a estratégia também é utilizada 
com frequência. A metáfora computacional para se referir ao conceito de memó-
ria na psicologia cognitiva exemplifica bem. Na própria Análise do Comporta-
mento também são utilizadas expressões metafóricas quando, por exemplo, se 
afirma que o reforço fortalece a resposta. 

Para Skinner (1957) ciência é o conjunto de atitudes do cientista e pode-se dizer 
que fazer ciência é criar um repertório de comportamento verbal que permita 
uma ação efetiva sobre o meio. Para a filosofia Behaviorista Radical, esta efetivi-
dade está alinhada com a possibilidade de predição e controle do comportamen-
to humano. Um outro elemento importante na definição do fazer ciência é a no-
ção de objetividade do conhecimento. Ou seja, para que uma dada resposta ver-
bal seja entendida como científica ela precisaria respeitar uma serie de critérios 
epistémicos, conceituais, metodológicos e analíticos e com isso atingir o status 
de confiabilidade. Ao aproximar a noção de conhecimento científico e compor-
tamento verbal, esses critérios seriam fontes de controle adicional para os mem-
bros da comunidade verbal científica em suas práticas de reforçamento. 

A possibilidade de predição e controle está colocada quando ao agir sob o con-
trole de uma dada forma de se falar (no caso descrições científicas) entra se em 
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contato com os mesmos efeitos explicitados na descrição (Sidman, 1960; Johns-
ton & Pennypacker, 2009). Diante da afirmação “A água ferve a 100 graus celsius 
no nível do mar” espera-se que ao aquecer água até esta temperatura, em uma 
cidade litorânea, se observe a ebulição, ou seja, é possível prever. Da mesma 
forma, é possível controlar a natureza, se ebulição da água é algo necessário bas-
taria recriar as condições explicitadas na descrição. 

Para alcançar tais objetivos (predição e controle) é necessário que se estabeleça, 
tanto quanto possível, uma descrição acurada dos eventos ou propriedades inter-
relacionados. Descrever acuradamente um dado estado de coisas aumenta a 
probabilidade de que o ouvinte venha agir de forma adequada com relação a 
este (Skinner, 1957; Chiesa, 2006). Vale apontar que o que está sendo aqui cha-
mado de acurácia não faz referência a uma visão realista (ou essencialista) de 
mundo (Baum, 2006; Rorty, 1991), mas sim a ideia de uma descrição que possi-
bilite replicabilidade, reprodutibilidade de achados. Descrever acuradamente em 
uma ciência funcionalista diz respeito a descrever as variáveis que controlaram o 
comportamento do cientista ao fazer ciência. Há que se ressaltar que, diferente 
de outras formas de comportamento verbal, como a artística, o comportamento 
verbal lógico científico tem sua ênfase dada às consequências práticas, o que 
quer dizer que descrever acuradamente seu trabalho é buscar uma ação efetiva 
não verbal do ouvinte, quando em contato com uma descrição verbal detalhada 
(Skinner, 1957). Assim é papel do cientista descrever de forma que aquele que 
agir guiado pela descrição entre em contato com os mesmos efeitos obtidos pelo 
cientista. 

Enquanto instância reguladora do comportamento científico a comunidade ver-
bal científica estabelece critérios para a manutenção do discurso. Critérios diri-
gidos não apenas para as topografias desse, mas também para as suas fontes de 
controle (método de investigação, padrões de dados). Como já dito, todo esse 
rigor da comunidade verbal está ancorada na ideia de replicabilidade do dado 
científico o que sustenta a eficácia da aplicabilidade do conhecimento cientifi-
camente formulado. É mantido o comportamento discursivo que melhor garanta 
com que o comportamento sob seu controle funcional entre em contato com os 
mesmos efeitos dos comportamentos que deram origem ao discurso original. 

Como forma de garantir esta replicabilidade a comunidade verbal científica im-
plementa repertórios verbais em que a relação entre topografia e fontes de con-
trole sejam generalizadas entre seus membros. Nos termos discutidos anterior-
mente, estabelece tatos puros ou padronizados no interior da comunidade ver-
bal. Implementa contingências que levem à compreensão das afirmações científi-
cas. Segundo Skinner (1953) compreende-se uma verbalização quando diante 
das mesmas contingências o mesmo padrão de resposta teria alta probabilidade 
de ocorrência por aquele que diz ter compreendido. 
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Olhando para a possibilidade de variabilidade comportamental decorrente do 
controle gerado por Sd verbais metafóricos é comum que a comunidade cientifi-
ca busque diminuir a probabilidade de que explicações científicas apresentem o 
caráter metafórico. Isto é feito pois a múltipla interpretação propiciada pela me-
táfora compromete a noção de replicabilidade condição para o objetivo de predi-
ção e controle e em última instância a possibilidade de uma aplicabilidade gene-
ralizada. Como já dito, a objetividade científica pode ser traduzida como uma 
rede de relações padronizadas que envolvem as condições discriminativas do 
responder verbal do cientista (dados), o responder verbal em se e os comporta-
mentos decorrentes destas verbalizações (seja a construção de novas pesquisas 
científicas, seja a aplicação cotidiana). Assim, explicações metafóricas ou não são 
reforçadas ou a elas são acrescidas estimulações suplementares que diminuam a 
variabilidade de entendimento.  

Considerações finais 

Metáforas ocupam um lugar importante no discurso cotidiano e/ou técnico, ao 
longo da história de busca por compreensão da linguagem tal mecanismo tem 
sido usado como evidência da complexidade do desempenho linguístico. O con-
ceito de metáfora tradicionalmente carrega uma conotação mentalista com ênfa-
se em mecanismos semânticos de base representacionista. 

Ao buscar identificar as fontes de controle ambiental, focando no controle dis-
criminativo e na prática de reforçamento da comunidade verbal, para a ocorrên-
cia de padrões metafóricos fica evidente a generalidade da proposta operante 
para o comportamento verbal. Ao demonstrar confiabilidade na descrição da re-
lação entre variáveis ambientais e a ocorrência de respostas verbais metafóricas 
e a relação entre estímulos discriminativos metafóricos e os efeitos sobre o ou-
vinte se diminuiria a necessidade de explicações internalizadas para o fenômeno. 
O olhar analítico comportamental permite não apenas entender a ocorrência de 
metáforas e seus efeitos sobre ouvintes, permite também pensar estratégias in-
terventivas que possibilitem ampliar seu uso em contextos que forem interessan-
tes, a arte por exemplo, ou restringir quando gerarem efeitos não pretendidos, 
no caso da ciência. 

Arte e ciência são apenas duas das diversas comunidades verbais que apresen-
tam práticas de reforçamento em relação ao padrão metafórico. As múltiplas 
comunidades verbais religiosas, por exemplo, fazem uso extensivo de tais recur-
sos verbais. A manutenção ou não de respostas verbais com características meta-
fóricas vai depender dos objetivos reguladores da própria comunidade verbal. 
Por isso a importância de se compreender as contingências intercruzadas que 
envolvem a emissão de comportamentos verbais metafóricos. 
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CAPÍTULO 11. HISTÓRIA DO BEHAVIORISMO: O QUE SABEMOS 
ATÉ HOJE? 

Fernando Andrés Polanco   1

Josiane Sueli Beria  2

Rodrigo Lopes Miranda   3

Contemporaneamente, as propostas behavioristas figuram junto às abordagens 
cognitivistas e neurocientíficas acerca da compreensão científica dos seres hu-
manos (Ardila, 2002; Macbeth, Cortada de Kohan, Razumiejczyk & López Alon-
so, 2006). Isso, inclusive, tem permitido um crescente interesse pela história de 
tais disciplinas, em diferentes locais do mundo (e.g., Amouroux, 2017; Flores & 
Mateos, 2019; Garcia, 2015; Miranda, Massimi, Hoffmann & Cirino, 2019; Po-
lanco, 2016; Polanco, Beria, Klappenbach & Ardila, 2020; Polanco & Miranda, 
2014). 

Em uma revisão bibliográfica geral, podemos dizer que o behaviorismo foi histo-
ricizado por três principais modos de abordagem histórica. A primeira refere-se 
ao behaviorismo como um sistema psicológico e surgiu nos Estados Unidos da 
América (EUA), na segunda década do século XX. A segunda é a abordagem do 
comportamento como história dos objetos psicológicos e se assemelha a uma his-
tória das ideias ou à história social do conhecimento que, em Psicologia, remonta 
às décadas de 1980 e 1990. Finalmente, a terceira abordagem trata das histórias 
sócio-institucionais e das recepções ou circulação do conhecimento behaviorista 
ou comportamental, em diferentes países. 

No presente capítulo, abordaremos esses conhecimentos históricos de uma ma-
neira cronológica, integrando os acontecimentos às ideias dos pesquisadores e 
das instituições que fizeram parte central da concepção de uma Psicologia como 
o estudo do comportamento.  

Universidad Nacional de San Luis/CONICET, San Luis, Argentina1

Universidad Nacional de San Luis/CONICET, San Luis, Argentina2

Universidade Católica Dom Bosco, Mato Grosso do Sul, Brasil 3
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A que nos referimos quando falamos sobre comportamento? 

O termo comportamento, apesar de ser de uso diário e sobre um fenômeno em 
princípio simples, envolve uma série de contradições e ambiguidades, usos jus-
tapostos, diferentes palavras em diferentes idiomas e culturas gerais e acadêmi-
cas. Vale lembrar, inclusive, que, na Psicologia, lidamos com termos os quais, 
muitas vezes, são de uso cotidiano da vida social, mas que adquirem uma di-
mensão epistêmica e prática muito específica na nossa disciplina. 

Começando com o uso da língua ocidental mais abrangente, devemos observar 
que o termo usado em inglês estadunidense e britânico é behavior e behaviour, 
respectivamente, sendo este uso unívoco, apenas com uma diferença na escrita. 
Por outro lado, nas chamadas línguas neolatinas, encontramos mais de um ter-
mo que se refere ao mesmo fenômeno. Assim, por exemplo, em português, fran-
cês e espanhol encontramos os termos comportamento e conduta, que, muitas ve-
zes, são usados de forma intercambiável para se referir aos mesmos fenômenos. 
No entanto, em alguns casos, por força do hábito, um vocábulo é usado mais do 
que outro para ambientes diversos, diários ou profissionais, e países ou regiões 
diferentes. Por isso, nas produções brasileiras e francesas, no discurso acadêmico 
da Psicologia, o uso do termo comportamento é mais comum, enquanto, em espa-
nhol, podemos encontrar um ou outro, usado indistintamente, apesar de certos 
esforços de alguns especialistas para sugerir algum uso mais unívoco (Polanco, 
2016). 

Quanto ao seu uso específico, em nosso campo, encontramos, no Thesaurus of 
Psychological Index Terms (Tuyela, 2007), a seguinte definição: “Termo conceitu-
almente amplo referente a qualquer ou todos os aspectos do comportamento 
humano ou animal” (p. 34, trad. nossa). Portanto, solicita-se que a busca utilize 
os termos mais específicos possíveis, desde substantivos simples, como em com-
portamento anti-social, até categorias substantivas próprias, como em Terapia de 
Comportamento. Finalmente, no dicionário de uma das mais prestigiadas associa-
ções anglo-saxônicas, a American Psychological Association (APA), encontramos a 
seguinte definição de comportamento: 

comportamento n. 1. atividades de um organismo em resposta a estímulos 
externos ou internos, incluindo atividades objetivamente observáveis, ativi-
dades introspectivamente observáveis (ver comportamento encoberto), e 
processos não conscientes. 2. mais restritivamente, qualquer ação ou função 
que possa ser objetivamente observada ou medida em resposta a estímulos 
controlados. Historicamente, os behavioristas contrastavam comportamento 
objetivo com atividades mentais, que eram consideradas subjetivas e, por-
tanto, impróprias para o estudo científico. Ver behaviorism.-behavioral adj. 
(VandenBos, 2015, p. 112, trad. nossa) 
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Qual é a história das ideias sobre o comportamento e das insti-
tuições, antes do Behaviorismo? 

Em relação à própria história do uso desse termo ao longo do tempo, Williams 
(2003) assinala que o uso moderno foi introduzido na língua inglesa, no século 
XV, como forma de qualificação do “verbo have [ter] sich behaben, em alemão e 
especialmente no sentido reflexivo de ‘ter que se comportar’” (p. 71, trad. 
nossa). Assim, ele se destaca no uso diário como sinônimo de boas maneiras, 
sendo usado, coloquialmente, como forma de se comportar bem ou mal, muito 
comum também nas línguas neolatinas. Para esse autor, seu uso científico re-
monta ao século XVII, mas só se torna comum no século XX, como ele aponta: 

A transferência crucial parece ocorrer nas descrições dos objetos materiais, 
com uma notória idéia de observação que provavelmente está relacionada 
ao principal sentido de comportamento público observável anterior. Assim: 
“para observar [...] o comportamento da água drenando um banco de lama 
suave” (Huxley, 1878). Todavia, o termo foi usado, igualmente, em relação a 
plantas, organismos inferiores e animais. No final do século 19, foi, em ge-
ral, empregado em seu sentido ainda válido de “a atividade externamente 
evidente de todo um organismo”. (p. 72, trad. nossa) 

Especificamente, no campo psicológico, Danziger (1997) diz que o estudo da ca-
tegoria “comportamento” nos permite uma análise mais profunda e mais abran-
gente de nossa própria disciplina. Considerando as contribuições desse autor, 
acrescidas de outras fontes fora do contexto norte-americano, podemos dizer 
que existe um primeiro momento de uso em Psicologia Comparativa, Zoologia e  
Fisiologia em que o termo comportamento – ou conduta animal – é usado como 
um objeto de observação do qual se inferiram os processos mentais ou fisiológi-
cos que foram os objetos de pesquisa, na área. Isso pode ser observado nas pu-
blicações do final do século XIX e início do século XX, por autores como Lloyd 
Morgan, H. S. Jenning, V. Bechterev e I. Pavlov, sobre o comportamento de ani-
mais, organismos inferiores e plantas. 

Vale lembrar que, naquele período, havia um interesse no contexto social e insti-
tucional estadunidense para tornar objetivo o estudo do ser humano. Assim, por 
exemplo, entre 1870 e 1920, houve um processo de transformação no qual po-
demos encontrar uma série de tradições e lutas acadêmicas, em que as raízes 
históricas e culturais do comportamentalismo foram estabelecidas (O'Donnell, 
1985). Por um lado, deparamo-nos com um contexto que exigia soluções rápidas 
e científicas para os problemas da sociedade; por isso a Frenologia foi uma das 
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principais fontes no estabelecimento de um paradigma tecno-social para a Psico-
logia e para as ideias de modificação de comportamento. Por outro, destaca-se a 
aliança entre visões comparativas e aplicadas da Psicologia, a partir da experi-
mentação e da retórica da ciência pura. Esses aspectos ajudaram a justificar a 
penetração do psicólogo em, praticamente, todos os aspectos da vida moderna 
estadunidense. Inclusive, suas possíveis aplicações justificariam a obtenção de 
investimentos para os laboratórios, já que este implicava em um grande custo de 
manutenção em recursos materiais e humanos. Nesse contexto, foi estabelecido 
um processo de relações acadêmicas e intelectuais da primeira geração de psicó-
logos estadunidenses, entre os quais encontramos William James, George T. 
Ladd, G. Stanley Hall, Edward Wheeler Scripture, entre outros. Tais persona-
gens, de uma forma ou de outra, contribuíram para a dinâmica refletida na retó-
rica laboratório-ciência-sociedade, juntamente com reformadores da universida-
de daquele país, e.g., Daniel Coit Gilman e Charles W. Eliot. Assim, sob o discur-
so da ciência pura, criava-se o espaço necessário para o desenvolvimento da pes-
quisa com relativa independência dos preceitos morais e religiosos da época (O'-
Donnell, 1985).  

Da mesma forma, essas discussões podem ser encontradas no campo dos estudos 
humanos, na Europa Ocidental. O antigo dualismo filosófico de Descartes, entre 
o mental e o físico, mais tarde representado, interna e externamente, no sentido 
kantiano, foi constantemente refletido nas caracterizações do objetivo e do sub-
jetivo. Assim, muitas vezes, o mental, o interno, foi identificado com o subjetivo, 
enquanto o objetivo foi identificado com o físico e o externo. É por isso que, já 
no início do século XX, Bechterev (1904/1906b) tentou criar uma Psicologia ob-
jetiva que lhe permitisse superar os problemas da experimentação com os cha-
mados registros introspectivos. Nessa direção, ele definiu a atividade neuropsí-
quica como o objeto de sua Psicologia e o método de registro de suas consequên-
cias objetivas, como segue:  

Toda a direção da atividade neuropsíquica é apenas a consequência direta 
da excitação externa sobre tal ou tal órgão dos sentidos que produz reflexos 
cada vez mais complicados, desenvolvidos nos centros nervosos, e que por 
sua vez são traduzidos por fenômenos objetivos na forma de contrações 
musculares ou secreções glandulares, como qualquer reflexo . . . Podemos 
concluir que não existe um único processo psíquico consciente ou inconsci-
ente que não seja acompanhado por modificações objetivas do tecido cere-
bral. (Bechterev, 1904/1906b, pp. 391-393, trad. nossa) 

É neste contexto que alguns caminhos de estudo comportamental começarão a 
ser estabelecidos, seja por meio da observação de campo que, finalmente, levará 
à Etologia, seja a partir da pesquisa laboratorial que levará à Psicologia Experi-
mental e Comparativa, em geral, e à Psicologia Comportamental, em particular. 
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Entre o comportamento dentro da Psicologia geral e o compor-
tamento como um objeto central da Psicologia 

Na história da Psicologia, é controverso o estabelecimento de um “ponto de par-
tida” ou de nascimento, de uma escola ou modelo psicológico. No caso do beha-
viorismo, isso não é exceção. No entanto, é claro que houve um processo dentro 
da Psicologia em que se consolidou o uso do termo comportamento como uma 
categoria psicológica, nas primeiras décadas do século XX (Danziger, 1997; Po-
lanco, 2016). Nessa direção, encontramos várias indicações ao comportamento 
como parte central no interesse da Psicologia Geral, a partir de variados autores. 
Cite-se, como exemplo, no contexto anglo-saxônico: Psychology: The study of 
behavior de William McDougall (1912) e The fundamental laws of Human Behavior 
de Max Meyer (1911).  

Outros exemplos advêm do mundo francófono, em que a ideia de comportamen-
to também estava começando a ser introduzida. Como aponta Georgiade (1970): 

A noção de comportamento hoje goza de uma aceitação geral. Este não era 
o caso no início de nosso século, quando tanto [Henri] Piéron, por um lado, 
quanto Pierre Janet, por outro, tiveram que travar uma dura batalha para 
impor as idéias e os métodos da nova psicologia do comportamento ou da 
conduta. (p. 162, trad. nossa) 

Nesse sentido, entre os primeiros autores a apontar o comportamento como ob-
jeto de Psicologia está Piéron, um dos mais prestigiados psicólogos francófonos e 
um dos principais promotores da institucionalização da Psicologia, em seu país 
(Miranda, Bandeira-de-Melo, Rota Júnior, & Gutierrez, 2017). Piéron 
(1908/1931) lembra, no início da década de 1930, sua primeira definição de 
Psicologia Comportamental, em uma palestra, na L'École Pratique des Hautes Étu-
des, nos anos 1907-1908, concluindo que sua atitude objetiva e comportamenta-
lista já existia naquela data e que permaneceu fiel a ela, desde então. É assim 
que o autor se expressa sobre o objeto da Psicologia: 

Mas se essas pesquisas não dizem respeito à consciência, o que elas vão di-
zer, o que ainda não foi estudado pela fisiologia? Eles lidarão com a ativida-
de dos seres e suas relações som-motoras com o meio ambiente, com o que 
os americanos chamam de Behavior, os alemães das Verhalten, os italianos o 
comportamento, e com o que temos o direito de chamar de comportamento 
dos organismos (Piéron, 1908/1931, p. 60, trad. nossa) 
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Assim, notamos que Pierón coloca a Psicologia no campo biológico, embora ele 
argumente ser esse um lugar transitório, já que, todos os seus fenômenos serão 
reduzidos ao determinismo natural que será expresso no campo físico-matemáti-
co no futuro. 

Pierón (1915), ao fazer uma revisão da tradução francesa de A Psicologia Objeti-
va, com autoria de Bechterev, conclui que os postulados propostos pelo autor 
russo não eram, de forma alguma, uma contribuição revolucionária. Em sua aná-
lise, aqueles postulados foram amplamente defendidos e desenvolvidos por ele 
próprio, desde 1908. Ademais, ele acrescenta uma crítica, feita a partir da figura 
de Pavlov, às propostas metodológicas de Bechterev que careceriam de rigor. 
Além da crítica, o livro seria fundamental para o desenvolvimento técnico do 
Behaviorismo, como pode ser percebido pelo que Karl Lashley escreveu a Ernst 
Hilgard, em 1935: 

No [outono de] 1914, acho que Watson chamou a atenção de seu seminário 
para a edição francesa de Bechterev [publicada em 1913] e que no inverno 
o seminário foi dedicado à tradução e discussão do livro. Na primavera, eu 
servi como uma espécie de assistente não remunerado e construímos apare-
lhos e planejamos experimentos juntos. Simplesmente planejamos repetir os 
experimentos de Bechterev. Trabalhamos com reflexos de abstinência, joe-
lho, pupila. Watson tomou a iniciativa em tudo isso [...]. Watson viu [o re-
flexo condicionado] como base para uma psicologia sistemática e não estava 
muito preocupado com a natureza da reação em si. (citado por Bruce, 1991, 
p. 311, trad. nossa) 

Talvez tenha sido este discurso objetivista e seu método de condicionamento mo-
tor que induziu Watson e muitos psicólogos estadunidenses a perceberem, no 
trabalho de Bechterev e Pavlov, um programa sistemático de Psicologia objetiva e 
científica baseado na experimentação laboratorial do reflexo condicionado.  

Embora Watson (1913) tenha, inicialmente, mostrado a experimentação como 
base de sua Psicologia Comportamental, no artigo Psychology as the vehaviorist 
views it, foi somente em seu artigo de 1916, chamado The place of the conditioned 
reflex in Psychology, que ele explicitou o estudo do condicionamento como a téc-
nica experimental de sua proposta psicológica. A esse respeito, Wozniak (1994) 
esclarece: 

Como uma ciência natural, a psicologia está comprometida com o objetivis-
mo metodológico. Como cientistas, os behavioristas se concentram em mé-
todos objetivos e comportamentais. Embora não fossem de forma alguma os 
primeiros a enfatizar a metodologia objetiva no estudo da função psicológi-
ca, métodos objetivos foram a pedra angular sobre a qual eles esperavam 
construir sua construção científica. (Wozniak, 1994, 17p., trad. nossa) 
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Na mesma direção, Parot (2001) aponta: 

A necessidade de uma psicologia objetiva e mais científica foi expressa em 
vários países: V. Bechterev na Rússia, H. Piéron na França e J. B. Watson nos 
EUA exigiram uma “nova psicologia”, intimamente relacionada à fisiologia. 
Seu sucesso dependia do contexto histórico, religioso e científico de cada 
país. (p. 1131, trad. nossa) 

Assim, entre as dimensões gerais de uma Psicologia científica e nas discussões 
sobre o objetivismo, o comportamento emergia como o objeto preferido das pro-
postas de uma Psicologia científica e natural. 

Conformação e consolidação de uma Psicologia do comporta-
mento 

Entre o segundo e o terceiro quartil do século XX, podemos localizar a confor-
mação e a consolidação de uma Psicologia Comportamental, seja ela proposta 
como uma abordagem ou sistema psicológico, i.e., como uma estrutura teórica e 
metodológica geral, que define a Psicologia como uma ciência do comportamen-
to que resolveria uma série de problemáticas da realidade, ou como uma escola 
psicológica - parte de uma estrutura acadêmica, societária ou institucional iden-
tificável como comportamentalista (Bunge & Ardila, 1988/2002; Keller, 1975; 
Krantz 1972).  

Fazendo uma descrição do desenvolvimento, nos três países antes mencionados – 
EUA, França e Rússia, podemos indicar que Bechterev tinha uma visão molar do 
comportamento . Suas investigações foram baseadas no método de condiciona3 -
mento motor, criado por ele. No entanto, para o desenvolvimento de seu modelo 
teórico, ele utilizou dados provenientes de todo tipo de metodologia experimen-
tal (Bechterev, 1906a, 1906b, 1912/1953, 1928/1932; Vega, 1993; Watson, 
1916). No caso de Pavlov, a pesquisa foi feita com animais não-humanos, a partir 
de experimentos de reflexo glandular, particularmente o reflexo salivar (Frolov, 
1937, 1965; Pavlov, 1906, 1927; Vega, 1993; Watson, 1916; Yerkes & Morgulis, 
1909). Isso facilitou a posição acadêmica e política de Pavlov, uma vez que suas 
pesquisas e desenvolvimentos teóricos originaram-se de um campo constituído 
como Fisiologia, altamente valorizada pela revolução russa. Bechterev, por outro 
lado, foi identificado como psicólogo e seu método de condicionamento motor 

 A visão molecular e molar tem sido oposta muitas vezes na história da psicologia comportamental. O primeiro 3

termo corresponde àqueles autores que enfatizaram que a psicologia deve descrever o comportamento como uma 
simples conexão entre estímulo-resposta, expressa em termos físicos e fisiológicos. A segunda definição é asso-
ciada aqueles que apontaram que, apesar da correspondência subjacente com estes fenômenos, a verdade é que o 
comportamento tem certas propriedades emergentes próprias que o marcam como totalidades molares (cf. Tol-
man, 1932/2001).
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estava mais próximo do objeto da Psicologia, um campo acadêmico amplamente 
crítico e problemático, tanto durante o estado czarista quanto na Rússia comu-
nista. Essa circunstância levaria inclusive à morte de Bechterev, após um revés 
político com o regime estalinista  (Parot, 2001; Polanco, 2010, Vega, 1993).  4

Os fatos contextuais políticos e ideológicos fariam com que os desenvolvimentos 
da Psicologia Comportamental russa fossem marcados pelos altos e baixos e re-
leituras da Psicologia, à luz da doutrina marxista-leninista. Especificamente, em 
1929, dois anos após o assassinato de Bechterev, um grupo de influentes reflexo-
logistas, reunidos no Instituto Psiconeurológico de Leningrado, decidiu abando-
nar essa abordagem. Apesar dos esforços teóricos de Bechterev, considerou-se 
impossível conseguir uma adaptação de sua metodologia à doutrina marxista-
leninista, em razão de seu reducionismo mecanicista. Como consequência, sua 
proposta foi substituída pela Psicologia reatológica de Konstantin Kornilov, que 
mudou o foco da ciência natural, representada na ideia de reflexo, para a ciência 
social, em que a reação tem um alcance ideológico com significado social. Por-
tanto: 

O reatologista preocupou-se em medir a velocidade, força e forma do curso 
de uma reação e a descoberta hierárquica de reações (naturais, musculares, 
sensoriais, de escolha, etc.), com a ajuda de métodos dinamométricos, cro-
nométricos, gráfico-motores, etc. O objetivo final destes estudos era poder 
controlar as “reações” a partir da educação e da mudança social (Vega, 
1993, p. 103, trad. nossa).  

Os desenvolvimentos pavlovianos que até então haviam permanecido dentro do 
campo fisiológico, a partir da década de 1940 ganharam um lugar na Psicologia. 
Em 1950, esse processo culminou na Sessão Conjunta da Academia de Ciências 
da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS), composta por mais de 
1200 cientistas e acadêmicos, incluindo filósofos, fisiologistas, psicólogos, médi-
cos, entre outros. Nela, decidiu-se fazer uma virada pavloviana, fato que afetaria 
a Psicologia, além de outras disciplinas. Essa “pavlovianização” da Psicologia so-
viética, sob o forte impulso do apoio do regime estalinista, avançou numa maior 
e melhor aplicação dos métodos experimentais do reflexo condicionado, repre-
sentado, principalmente, no campo do condicionamento, denominado interocep-
tivo. Entre esses pesquisadores, encontramos G. A. Ivanóv-Solololénsky, K. M. 
Bikov, P. K. Anojin, E. A. Asratyán, entre outros (Vega, 1993). 

Na França, o estudo do desenvolvimento e da influência da Psicologia Compor-
tamental tem sido alvo de debates historiográficos contemporâneos (Amouroux, 

 Bechterev, foi um dos psiquiatras mais conhecidos na Rússia, e apesar de seu status revolucionário, pereceu por 4

causa de sua conhecida espontaneidade. Segundo Vega (1993), quando diagnosticou Stalin como um enfermo 
paranóico, ele foi envenenado, vítima das purgas russas da época.
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2017; Amouroux & Zaslawski, 2019). Por um lado, encontramos autores que 
destacam o desenvolvimento prematuro do comportamentalismo, no país, por 
Henri Piéron (Dagfal, 2002; Fraisse, 1970; Miranda, Bandeira-de-Melo, Rota Jú-
nior, & Gutierrez, 2017). Por outro, encontramos aqueles que apontam o isola-
mento da proposta de Piéron e a falta de desenvolvimento da Psicologia  Com-
portamental, principalmente devido às pressões provenientes da Medicina e da 
Filosofia, campos de grande poder acadêmico, que determinaram o desenvolvi-
mento da Psicologia, na França (Littman, 1971; Parot, 1995; Richelle, Freixa i 
Baqué, Lambert & Pomini, 2006). Assim, apesar das controvérsias acerca do de-
senvolvimento de uma Psicologia Comportamental francesa e o fato de ela ter 
sido moldada – ou não – como uma escola psicológica, em nossa definição de 
behaviorismo, a proposta de Pierón ali se encontraria. Dentro de suas particula-
ridades, encontramos o reducionismo fisiológico, o uso do estudo das percep-
ções, sensações e diversos aspectos da Psicologia experimental clássica para 
construir os aspectos positivos da construção desta Psicologia objetiva e sua po-
sição complexa e epistemologicamente dualista de comportamento (Dagfal, 
2002; Galifret, 1989; Parot, 1995).  

Além de Pierón, há as articulações teóricas de Pierre Janet, para quem o conceito 
de comportamento se baseia na concepção de uma ação unificadora (Janet, 
1938). Nessa direção, o comportamento estaria relacionado aos aspectos do que 
se conhece como processos psicológicos superiores ou causalidades transcenden-
tes, e.g., inteligência, pensamento, adaptação, inconsciente, entre outros. Nesse 
sentido, Janet se refere à ideia de que não haveria diferença entre a ação dos 
processos superiores, como o pensamento, e o responder observável externa-
mente (Carroy, Ohayon & Plas, 2006). Ademais, desde a década de 1950, encon-
tramos autores francófonos que produziram escritos e revisões críticas do beha-
viorismo russo e estadunidense. Exemplificando: no conjunto, vemos nomes 
como Henri Wallon, André Tilquin e Pierre Naville. Também encontramos, na 
França, desenvolvimentos no campo da psicofarmacologia, da psicofisiologia e 
do estudo de crianças pequenas. Entre seus pesquisadores mais proeminentes 
estão Francoice Le Ny, Francoice Macar e Viviane Pouthas.  

Nos EUA, em um contexto social e institucional marcado pelas Ciências Sociais, 
que tinham o comportamento como objeto de estudo, o behaviorismo de língua 
inglesa floresceu e se diversificou, profundamente, desde o final da década de 
1910 (Mills, 1998). Vale lembrar que, no contexto estadunidense, a ciência tinha 
um caráter pragmático, ancorada em um horizonte sociocultural que exigia seus 
resultados práticos. Entre as diferentes modalidades de behaviorismo que ali se 
desenvolveram, podemos citar: (a) a proposta de John Watson, (b) o interbeha-
viorismo de Jacob Kantor, (c) a antroponomia de Walter Hunter, (d) o compor-
tamento biossocial de Albert Weiss, (e) os comportamentos proposicionais de 
William McDougall, Edward Tolman e Howard Rachlin, (f) o comportamenta-
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lismo hipotético-dedutivo de Clark Hull, (g) a análise experimental do compor-
tamento de B. F. Skinner, (h) o behaviorismo empírico de Sidney Bijou, (i) o 
behaviorismo biológico de William Timberlake, (j) o contextualismo funcional de 
Steven Hayes e (k) o comportamentalismo psicológico de Arthur Staats (Bélan-
ger, 1978/1999; O'Donohue & Kitchener, 1998; O'Neill, 1995; Pérez-Acosta, 
Guerrero, & López, 2002; Pérez-Álvarez, 1999; Polanco, 2010). Cada uma destas 
propostas tem caracterizações próprias que, em alguma medida, respondem a 
alguns debates gerais, por exemplo: se elas têm considerado o comportamento 
de forma molar ou molecular; se seus estudos têm sido baseados em propostas 
respondentes ou operantes; quais variáveis serão consideradas as mais relevan-
tes; se as propostas se importam, ou não, com a explicação do processo de res-
posta do organismo, etc.  

Essa complexidade alcançada se deveu, também, à notável consolidação econô-
mica, tecnológica e sociocultural dos EUA, que provocou um amplo financiamen-
to econômico, público e privado, de múltiplos centros de pesquisa e treinamento 
em todo o país e que respondeu ao interesse de prever e controlar o comporta-
mento como resultado de seu desenvolvimento (Mills, 1998). 

A expansão do behaviorismo 

Embora existam precedentes isolados, em períodos anteriores à década de 1950, 
a expansão do behaviorismo remonta ao contexto global da Guerra Fria, i.e., ao 
período de tensão entre o Bloco Oriental, atrelado à URSS e o Bloco Ocidental, 
capitaneado pelos EUA. Neste cenário, nos vários relatos de recepção e circula-
ção da Psicologia, encontramos a menção de modelos reflexológicos e de Psico-
logia objetiva russa, principalmente pela Psiquiatria e por intelectuais próximos 
aos partidos comunistas. Por outro lado, encontram-se menções de modelos 
behavioristas estadunidenses. Na Europa, por exemplo, encontramos os casos de 
recepção e circulação de modelos reflexológicos e comportamentais na Itália, 
França e Bélgica.  

Nos dois primeiros países, aproximadamente entre 1950 e 1970, foram recebidos 
estudos pavlovianos e modelos experimentais, bem como suas implicações no 
tratamento de problemas de atividade nervosa, inclusive desenvolvendo pesqui-
sas de laboratório, como os exemplos de LeNy, na França e Gastone Canziani, na 
Itália (Moderato & Presti, 2006). Na Itália, houve processos múltiplos de recep-
ção e circulação do behaviorismo, em que se destaca um processo pioneiro com 
a chegada do brasileiro Isaías Pessotti. Este pesquisador havia trabalhado junto a 
Fred Keller quando de suas visitas, ao Brasil, no início da década de 1960 (Gue-
des et al., 2006; 2008). Pessotti mudou-se para o Instituto de Psicologia dirigido 
por Marcello Cesa-Bianchi, da Università degli Studi di Milano, onde realizou as 
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primeiras experiências sobre condicionamento operante. Posteriormente, tradu-
ções e produções locais de análise experimental do comportamento foram reali-
zadas, articulando outras parcelas de recepção do behaviorismo naquele país.  

Em solo francófono – França e Bélgica –, vemos diferentes discussões teóricas e 
avanços da experimentação em livros gerais de Psicologia, além da descrição de 
detalhes dos resultados de muitas investigações soviéticas, e.g., o Nouveau Traité 
de Psychologie (Dumas & Pierón, 1932/1962). Além disso, encontramos a recep-
ção e circulação do behaviorismo, para além da Psicologia. Um primeiro exemplo 
é o livro Le Behaviorisme, de autoria do filósofo André Tilquin (1942/1950). O 
autor, sob a direção de Piéron e Guillaumé, realizou uma exaustiva análise teóri-
ca e filosófica, abrangendo as origens da Psicologia Comportamental estaduni-
dense, passando pelas teorizações de Watson, Kuo, Meyer, Hull, Tolman e Kantor, 
entre outros pesquisadores comportamentais (Tonneau, 2006). Outro exemplo, 
originado da Sociologia, é a obra La psychologie du comportement, de Pierre Navil-
le (1942/1963), que também fez uma introdução para o público francês sobre as 
propostas do comportamentalismo de Watson (Freixa i Baqué, 1992). Na Bélgi-
ca, desde o final da década de 1950, o behaviorismo tem sido sistematicamente 
articulado a partir de produções da Université de Liège e de Marc Richelle. Nesse 
país, técnicas de controle operante foram desenvolvidas em relação à farmacolo-
gia, desde estudos de regulação temporal do comportamento, até investigações 
de respostas viscerais em problemas psicossomáticos e variabilidade comporta-
mental como fonte de novos comportamentos e produções criativas (Richelle, 
1991; Richelle, Freixa i Baqué, Lambert, & Pomini, 2006; Richelle, Janssen, & 
Brédart, 1992). 

Na América Latina, também houve a recepção e circulação de abordagens beha-
vioristas. Garcia (2015) nos mostra a apropriação de propostas reflexológicas, na 
Argentina, onde existiu, inclusive, uma clínica do sono estabelecida de acordo 
com as propostas de Pavlov. Além disso, houve a circulação de publicações do 
Pavlovismo, como os livros de Bikov, Frolov e Harry Wells, que colocam o mode-
lo objetivista de Psicologia contra o psicanalítico (Polanco & Miranda, 2014). 
Ainda na mesma seara, vemos algumas publicações no Brasil, e.g., Introdução à 
Reflexologia, escrita por Acyldo Nascimento, José Teitelroit, Wilfred Hinds e Fer-
nando Carrazèdo (1970), membros do Instituto Brasileiro de Reflexologia.  

Além das influências da reflexologia e de Pavlov, notamos a introdução de outras 
propostas comportamentalistas a partir das figuras de Keller e Bijou que, no Bra-
sil e no México, respectivamente, treinaram vários psicólogos na análise e modi-
ficação do comportamento (Ardila, 1986; Ekroth, 1985). No Brasil, alguns no-
mes têm sido recorrentemente mencionados como promotores locais, tais como 
Rodolpho Azzi e Carolina Bori que, em variadas universidades, desenvolveram 
propostas comportamentalistas (Guedes et al., 2006; 2008). No México, primei-
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ro na Universidad Veracruzana e, depois, na Universidad Nacional Autónoma de Mé-
xico, as figuras de Emilio Ribes-Iñesta e Florente López lideraram esse movimen-
to. Na Venezuela, principalmente na Universidad Simón Bolívar, destacam-se as 
figuras de Edmundo Chirinos, Roberto Ruiz, Henry Casalta e Miriam Dembo. Na 
Colômbia, encontramos a figura principal de Rubén Ardila, que introduziu o mo-
vimento na Universidad Nacional da Colômbia, na Universidad de los Andes, na 
Universidad Santo Tomás e na Universidad del Norte. No Chile, na Universidad de 
Chile e na Universidad Católica de Chile, Sergio Yulis formou, na década de 1970, 
um grupo de psicólogos, muitos dos quais tiveram que emigrar, após o golpe de 
Estado de 1973, por causa de sua participação ativa no governo de Salvador Al-
lende. Finalmente, na Argentina, embora a proposta comportamentalista tenha 
tido uma recepção primária nos anos 1970, ela foi interrompida pela ditadura 
militar, após a qual foi possível perceber um desenvolvimento da pesquisa, a par-
tir de uma matriz comparativa, com métodos Hullianos e Skinerianos. (Ardila, 
1986; Colotla & Ribes, 1981; Mustaca, 2003; Polanco, Beria, Klappenbach & Ar-
dila, 2020). 

Dessa maneira, em um sentido amplo, pode-se asseverar que, na maioria dos 
países, primeiro se encontrou uma recepção dos modelos russo e estadunidense, 
embora, mais tarde, as propostas deste último tenham começado a predominar, 
principalmente os da Análise Experimental do Comportamento. 

Considerações Finais 

O objetivo deste capítulo foi abordar conhecimentos históricos sobre o behavio-
rismo, de maneira cronológica, a fim de integrar acontecimentos, ideias, perso-
nagens e instituições que foram parte central de uma Psicologia, como o estudo 
do comportamento. Esta revisão bibliográfica geral nos indica que o comporta-
mento foi conformado como objeto de escrutínio científico, no início do século 
XX, em diferentes locais, tanto nas Américas quanto na Europa. Grande parte 
dessa história sinaliza que ele foi modelado como um objeto que permitiria a 
conformação de uma Psicologia científica, ora denominada Reflexilógica, ora 
Comportamental. Nessa seara, as propostas behavioristas apareciam como possi-
bilidades de uma Psicologia objetiva, aproximando-a das medidas fisiológicas ou 
propostas experimentais e comparativas.  

Esta compilação histórica sinaliza a necessidade de novos estudos que descrevam 
e analisem os aspectos do florescimento e da circulação do behaviorismo, ao re-
dor do mundo. Conforme nossas fontes sugeriram, ao longo deste capítulo, ape-
sar de diferentes locais terem produzido e se apropriado de uma Psicologia 
Comportamental, isso se deu de maneira idiossincrática. Tais particularidades 
aconteceram não apenas em relação aos condicionantes socioculturais em que 
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tais países se encontravam, mas a raízes e horizontes epistemológicos, aos quais 
tal Psicologia respondia. Dessa maneira, uma clara limitação metodológica de 
nosso estudo – seu enfoque bibliográfico geral, e não um exame historiográfico 
pormenorizado – pode ser suplantada por tais estudos. Os resultados dessas in-
vestigações, por sua vez, podem nos ajudar em uma compreensão mais organi-
zada dos acontecimentos, ideias, personagens e instituições que mencionamos 
no presente texto.  
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