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O ANALISTA DO COMPORTAMENTO EM

DIFERENTES CONTEXTOS DE INTERVENÇÃO

� Programa de Treinamento através do método ABA
Uma das metodologias de ensino usada pela ABA é o
Ensino por Tentativas Discretas.

O procedimento de ensino é planejado e executado pelo
profissional, que deverá
“...dividir sequências complicadas de aprendizado em

passos pequenos ou discretos ensinados um de cada vez

durante uma série de tentativas, junto com o

reforçamento positivo e o fornecimento da ajuda

(prompt) que for necessária para que o objetivo seja

alcançado” (LEAR, 2004)
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O ANALISTA DO COMPORTAMENTO EM

DIFERENTES CONTEXTOS DE INTERVENÇÃO

� Terapia Analítico Comportamental
De base analítico-funcional;

implica na observação, descrição e interpretação das relações
comportamentais bem como na proposição de estratégias de
intervenção que favoreçam a mudança comportamental.

A análise do comportamento, enquanto sistema psicológico
(TOURINHO, 2006), vem contribuindo para transformações na
atuação terapêutica, suas possibilidades e limites:

�A formulação de estratégias úteis que favoreçam a
aprendizagem;

�A prática clínica: setting e ambiente extra-consultório
(ZAMIGNANI et al, 2007)

� Individual ou em grupos.

A EQUIPE DE ESTAGIÁRIOS...

� 2009.2

� 2010.2
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PROPOSTA DE ESTÁGIO PROFISSIONALIZANTE

� O estágio na Ênfase de Saúde;

� Estratégias de Intervenção:

• Atendimento à crianças com desenvolvimento
atípico no modelo ABA;

• Grupo de orientação para pais e professores;

• Atendimento terapêutico comportamental
infantil.

CAMPO DE ESTÁGIO

� Carência de instituições voltadas para o atendimento
infantil;

� Falta de articulação da rede.
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INSTITUIÇÕES DE ATENÇÃO À CRIANÇA

� APAE
� CAPS
� Policlínica
� Secretarias (saúde e educação)
� CERPRIS
� SENTINELA
� CREAS
� CEPPSI

CONTEXTUALIZANDO CAMPO DE ESTÁGIO EM

PETROLINA

� Instituição de caráter filantrópico 
� Público-alvo: desenvolvimento atípico
� Aproximadamente 400 usuários

Instituição

Educação � Serviços 
como aulas, esporte, 

lazer e músicas.

Saúde � Terapeuta 
Ocupacional, 

Fonoaudióloga e 
médicos.

Diretos

Indiretos
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INICIANDO... 2009.2

Coleta de informação

o Acompanhamento dos atendimentos da fonoaudióloga,
terapeuta ocupacional e fisioterapeuta;

o Participação em reuniões de planejamento pedagógico;

o Observação em sala de aula.

Atendimento Individual para usuários diretos

o Planejamento e ensino de atividades que promovessem
habilidades de autonomia;

o Role Playing; Manual Passo-a-Passo; material ABA; entrevistas
com pais; habilidades terapêuticas (empatia, assertividade,
relação terapêutica); políticas de educação inclusiva;

o Roteiro de entrevista;

o Seleção das crianças para o atendimento;

o Atendimentos com dois estagiários, duas vezes por semana, com
a duração de 1:30h, cada sessão.

ATIVIDADES 2009.2
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PERFIL DOS CASOS ATENDIDOS

Idade / Sexo Diagnóstico

7 anos / Masculino Síndrome de Down e 
traços autistas

9 anos / Masculino Síndrome de Down

9 anos / Masculino Esquizofrenia

13 anos / Feminino Autismo

Grupo para professores 

ATIVIDADES 2009.2

o Disponibilizar espaço de discussão;

o Construção do grupo junto com os professores;

o Participação era de caráter voluntário;

o Estudos de caso, dinâmicas de interação, atividades de
investigação da concepção de deficiência e da
metodologia de trabalho dos professores e a
apresentação de alguns princípios da Análise do
Comportamento.
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ATIVIDADE 2010.1
� Questionário = conhecer dificuldades dos professores em 

relação a cada aluno
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Organização do processo de triagem institucional

ATIVIDADES 2010.1

o Demanda superior à capacidade da instituição;

o Pouca articulação entre os dispositivos de serviços
existentes na região (CRAS, CREAS, CAPS, Escolas
inclusivas, etc.);

o Carência de registros com informações básicas de
quem estava e chegava na instituição.
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ATIVIDADES 2010.1

o Técnicas realizavam triagem, mas não havia
reunião de equipe, entre elas e equipe pedagógica;

o Proposta de organização do processo de triagem foi
discutida e construída junto com os técnicos e a
coordenação administrativa e pedagógica, contando
ainda com a presença de uma professora.

1. Cadastro 
(Recepção)

2. 
Entrevista  

Inicial

3. Reunião 
de Equipe

4. Devolutiva5. Reunião 
Pedagógica

Identificação da 

queixa principal e 

dados gerais. Anexar 

documentos.

Avaliação por parte 

dos técnicos. 

Preenchimento da 

ficha padrão.

Discussão dos 

casos. Parecer dos 

técnicos.

Direto Indireto

Encaminhamento para 

outras instituições
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o Construção de fichas para cadastro e entrevistas
e guias de encaminhamento;

o Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos
Mentais – DSM, (DSM- IVR-TR, 2002);

o Classificação de Transtornos Mentais e de
Comportamento da Classificação Internacional de
Doenças e de Problemas Relacionados à Saúde
(CID-10, 1993);

o Manual Passo a Passo de Windholz (1988).

ATIVIDADES 2010.1

TECENDO CONSIDERAÇÕES... 

PERÍODO 2009.2
� Atendimentos individuais
� Grupo com professores

PERÍODO 2010.1
� Construção do processo de triagem
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� Aspectos institucionais, políticos, financeiros e sociais
que dificultam a prática dos profissionais.

� Os resultados produzidos nem sempre são reforçadores
para os comportamentos de todos os envolvidos.

� Queixas de dificuldades de aprendizagem relacionadas a
“transtornos mentais”.

TECENDO CONSIDERAÇÕES... 

CONTEXTUALIZANDO O CAMPO DE

ESTÁGIO EM JUAZEIRO

� Abrange também cidades circunvizinha, uma vez que a
rede de atendimento a esse público ainda é limitado na
região.

Instituição

Educação � 22 turmas; 196 usuários. Corpo 
profissional: 20 professores, 7 substituto, 7 

funcionários.

Saúde � Terapeuta Ocupacional, 
Fonoaudióloga, Fisioterapeuta, Educadora 

física, Enfermeira voluntária e Estagiários de 
Psicologia. 140 usuários.
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INICIANDO... 2009.2

Atividades desenvolvidas Descrição/ Justificativa

Observação nas salas de aula Identificar possíveis demandas e conhecer a 

dinâmica institucional e seus atores (alunos e 

funcionários). 

Duração: duas primeiras semanas.

Acompanhamos de alguns atendimentos da 

equipe de saúde

Estabelecer uma comunicação com 

profissionais de outras áreas de 

conhecimento.

Atendimento individual a crianças com 

desenvolvimento atípico

• Atendimento no modelo ABA. 

Ocorriam na própria instituição em uma sala 

reservada para tal objetivo e que contava 

com banheiro. 

Duração de uma hora e meia e ocorriam de 

uma a duas vezes por semana.

• Essa atividade implicou em contato direto 

com os pais da criança. 

Participação na semana pedagógica Apresentação das atividades desenvolvidas e 

os resultados obtidos para os profissionais da 

instituição. 

PERFIL DOS CASOS ATENDIDOS

Idade/ sexo Diagnóstico

7 anos / feminino Paralisia Cerebral

11 anos / masculino Síndrome de Down

8 anos / masculino Deficiência Mental e suspeita 

diagnóstica de esquizofrenia



31/08/2010

12

TECENDO CONSIDERAÇÕES... 2009.2

� Estaria o atendimento individual à crianças
com desenvolvimento atípico sendo suficiente
para promover uma qualidade na dinâmica da
instituição?

� Após a saída dos estagiários, somente essa
atividade terá produzido alguma mudança
significativa?

� O número de sujeitos atingidos por essa
intervenção é expressiva?

ATIVIDADES DESENVOLVIDAS 2010.1 -
JUAZEIRO

� Objetivo: Desenvolver atividades que buscassem produzir mudança

nas variáveis ambientais para o comportamentos dos usuários da

Instituição.

Pais Professores



31/08/2010

13

ATIVIDADES DESENVOLVIDAS 2010.1 -
JUAZEIRO

� Grupo de pais Orientação: discussão sobre
alguns princípios da análise do comportamento
(identificação de comportamentos adequados, reforço,
identificação de comportamentos inadequados, analise
funcional, DRO, extinção)

Escuta: Condução menos diretiva (sexualidade,
porque não usar da punição como forma de educar e dar
limites).

� Método: Oito encontros, que aconteceram uma vez por
semana.

• Estavam presentes todos os estagiários. Participaram
desses encontros sete mães.

• Atividades práticas de casa a fim de exercitar os conceitos
abordados.

� Plantão de orientação – Uma vez por semana.

ATIVIDADES DESENVOLVIDAS 2010.1 -
JUAZEIRO

Grupo de 
capacitação 

com 
professores

Falta de 
controle e 

planejamento 
(queixa da 
gestão)

Observação em 
sala de aula

Procura por 
parte dos 

profissionais 
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GRUPO DE CAPACITAÇÃO COM

PROFESSORES

� Dificuldades: Atraso no início da atividade e rotatividade dos

professores.

� Atividades desenvolvidas: Três encontros com os professores:

1) apresentação da proposta e estabelecimento dos horários;

2) levantamento das dificuldades encontradas no trabalho na

instituição e possíveis resoluções para esses problemas;

3) conceito de deficiência e a noção de variáveis ambientais

controlando o comportamento humano.

� Também foram realizadas observações em sala de aula e

preenchimento de uma ficha de sondagem.

FICHA DE SONDAGEM

� Nome do aluno:                                                    Data de nascimento:
� Diagnóstico:                                                         Tempo na instituição:
� Nome da professora:                                          Tempo na instituição:

� Seu aluno possui algum comprometimento nessas grandes áreas?
� Motor/ Cognitivo/ Linguagem:
� A criança faz uso de algum medicamento: (  ) sim  (  ) não. Qual? 
� Isso influencia no seu rendimento em sala de aula? 
� A criança faz algum acompanhamento terapêutico com profissional? 

(onde e freqüência) 
� Quais os comportamentos que a criança possui que você considera 

adequados (aprendizagens da sala de aula e de relações 
interpessoais):

� Quais os comportamentos que a criança possui que você considera 
inadequados: 
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FICHA DE SONDAGEM

� Qual atividade você vem realizando em sala de aula com 
esse aluno? 

� Desde quando começou a freqüentar sua turma, o que 
mudou no comportamento do aluno? O que já foi aprendido 
por ele? 

� Qual a dificuldade encontrada com o aluno na sala de aula:

� Relacionamento:

� Pedagógica:

� Quais as atividades, objetos, brinquedos e/ou alimentos que 
a criança gosta? 

� Qual a participação da família na vida escolar do aluno? 

Muito Obrigado!

TECENDO CONSIDERAÇÕES... 2010.1

� Atividades de grupo e contribuição para a formação;

� Mudança nos comportamentos dos estagiários

Descentralização entre os estagiários envolvidos;

Manejo das falas dos participantes;

Elaboração de um planejamento de intervenção mais detalhado e a

adaptação deste para uma “linguagem comportamental” que afete os

comportamentos de um público diferente do acadêmico; sem incorrer em

“reducionismos”;

maior sensibilidade para observar a ocorrência de comportamentos

em uma situação de grupo.
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TECENDO CONSIDERAÇÕES... 2010.1

� Em ambas as intervenções com as famílias
atingimos aos pais que, naturalmente, já
participam da dinâmica da instituição.

� Desafio: atrair para as atividades da instituição
pais que comumente não participam.

� Sugestão: acompanhar as visitas domiciliares
que são realizadas por um profissional da
instituição.

TECENDO CONSIDERAÇÕES... 2010.1
� Os professores demonstram dificuldade em falar sobre os próprios

comportamentos e compreender que a aprendizagem dos alunos
dependem da “qualidade” da interação entre eles e os professores,
equipe técnica e demais indivíduos do grupo.

Nesse contexto, o direcionamento das falas foi mais voltado para a
“tomada de consciência” dos produtos das interações
professor-aluno e do seu papel nessas interações.

� Novo modelo para capacitação com os professores:
Acompanhamento na sua rotina de sala de aula.

� Auxiliar o professor a fazer uma análise funcional dos
comportamentos apresentados pelos alunos e assim controlar o
ambiente de forma a diminuir os comportamentos inadequados e
auxiliar na programação de contingências para ensino de
comportamentos adequados.
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TECENDO CONSIDERAÇÕES... 2010.1

o Sugestão: intervenção extra-consultório; por
favorecer a ampliação da análise, e do acesso, aos
eventos antecedentes e às consequências
mantenedoras das interações;

o Acompanhamento terapêutico e a contribuição
para formação: desenvolver a habilidade de
observar, manejar diretamente as contingências
em ambiente natural, o que tem sugerido, dentre
outras vantagens, favorecer a generalização das
habilidades aprendidas (ZAMIGNANI et al, 2007).

CEPPSI

� Triagens

• Encaminhamento escolar por dificuldade de
aprendizagem, encaminhamento jurídico, e
questões envolvendo habilidades sociais.

• As triagens eram realizadas no CEPPSI, pelos
estagiários, após treino e observação de modelo de
entrevista.
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TRIAGEM

� Contribuição para a formação:

• Treinar o processo investigativo;

• Treinar a construção de um instrumento que
favoreça a identificação e registro das
informações suficientes para proceder
encaminhamento adequado;

• Treinar o manejo da entrevista.

PERFIL DOS CASOS ATENDIDOS NO CEPPSI

Crianças e 
adolescentes com 
desenvolvimento 
típico e atípico

Transtornos de Ansiedade

Escuta e orientação 
para a família

Transtorno de Déficit de Atenção e 
Hiperatividade

Déficit em habilidades de interação social

Dificuldades de Aprendizagem

Encoprese

Relação Familiar: limites, sexualidade, uso 
da punição
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PERSPECTIVAS FUTURAS...

� Análise do 
Comportamento I e II

Foi assim...

Estágio Profissionalizante 
em Saúde

GE. Terapia Analítico-
Comportamental

GE. ABA

Formação do Analista do Comportamento: Campo

Reflexivo, Disciplina Científica e Profissão de Ajuda
(TOURINHO, 2006)

E A HISTÓRIA CONTINUA...

Pesquisa e Intervenção em Análise do Comportamento

Saúde Pública Comunidade
Contextos 

Institucionais

Investigação e Análise de Fenômenos Sociais/Culturais - relevantes 
para o comportamento dos membros de um grupo/sociedade.

Novas estratégias de 
intervenção

Saúde e Educação
investigação de procedimentos de 

ensino eficazes
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ESTAMOS AINDA NO INÍCIO...

Em 2009...
Avaliando a atenção à saúde oferecida pelo Caps AD de 
Petrolina-PE.
Orientando: Silvoney Oliveira Matos Junior
Orientador: Angelo Sampaio.

Para 2010...
A formação de professores para o planejamento do uso
de dicas no ensino de alunos com desenvolvimento
atípico.
Orientandas: Hélida Reis e Gleice Cordeiro.
Orientadora: Mariana Souza
Co-orientador: Christian Vichi.

Analisando o Programa Saúde e Prevenção nas Escolas
(SPE) de Juazeiro-BA.
Orientando: Bruno Teles. Orientador: Angelo Sampaio.

Apesar de contingências aversivas que durante o
processo muitas vezes produziu, em nós,
respondentes indesejáveis, tornado nossa
experiência de estágio um tanto quanto
“angustiante”; avaliamos que algumas
consequências das nossas ações selecionaram o
nosso comportamento de continuar, reformulando,
avaliando e persistindo nesse caminho que
iniciamos.

É UM DESAFIO!
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E essas consequências foram...
a adolescente “autista” que aprendeu a brincar com dominó e
agora, na escola regular, já consegue interagir com novos
amigos;
a criança “autista” que chega às sessões com os cortes na testa
bem cicatrizados;
o menino “esquizofrênico” que já brinca com outras crianças
na instituição, não relata falas “estranhas” e nem demanda
exageradamente a atenção da mãe, engajando-se em
atividades de grupo;
a criança “autista” que entrava na sala como se não existisse
ninguém ali e agora já olha nos olhos;
o garotinho com “síndrome de down” que não conseguia ficar
poucos segundos sentado e agora já brinca por muito tempo e
consegue comunicar o que deseja; e, por fim, a professora que
diz: “ah, agora eu entendi porque ele faz isso!”


