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RESUMO
O relacionamento conjugal exerce um papel importante na vida dos indivíduos, influenciando
e sendo influenciado por diversas esferas da vida. Déficits no repertório de habilidades sociais
de comunicação e resolução de problemas podem favorecer condições de adoecimento e
prejudicar a interação entre casais, pais e filhos. O trabalho constituiu-se por dois estudos que
compartilham o objetivo geral de avaliar a efetividade de um procedimento de intervenção
analítico-comportamental com treinamento de habilidades sociais para casais sobre a
conjugalidade, saúde mental, parentalidade e comportamento infantil, conforme delineamento
quase-experimental. O objetivo específico do Estudo I foi descrever os resultados da
intervenção sobre habilidades sociais conjugais e do Estudo II foi descrever os resultados sobre
indicadores de ansiedade e depressão, práticas educativas parentais, problemas de
comportamento e habilidades sociais infantis. Alocou-se a amostra (n=18) em dois grupos:
grupo experimental (GE) composto por cinco casais (M tempo de união = 8,8 anos, M idade dos homens
= 38,6, M idade das mulheres = 33 anos) com filhos (M idade dos filhos = 5,6 anos) e grupo comparação
(GC) composto por quatro casais (M tempo de união = 8,75, M idade dos homens = 34,75 e M idade das
mulheres = 35,75) com filhos (M idade dos filhos = 4,5). Cada díade foi atendida separadamente (17
encontros, 2h) e possuía repertório de entrada equivalente (Teste de Mann-Whitney). Aplicouse o Inventário de Habilidades Sociais Conjugais, Questionário de Relacionamento Conjugal,
Inventário de Ansiedade de Beck, Inventário de Depressão de Beck, Child Behavior Checklist,
Questionário de Respostas Socialmente Habilidosas - versão Pais e o Roteiro de Entrevista de
Habilidades Sociais Educativas Parentais. Comparou-se (Teste de Wilcoxon) os dados
coletados antes da intervenção (GE - pré-teste e GC - linhas de base 1 e 2), durante a intervenção
(GE - medida intermediária) e após a intervenção (GE - pós-teste e seguimento de seis meses).
Houve mudanças significativas na média do escore total de HS (M = 79,30 (11,85) para 97,70
(15,29), p = 0,005); no escore médio de comunicação positiva (M = 23,70 (4,07) para M = 27,00
(3,57), p = 0,007); comunicação negativa (M = 74,80 (16,14) para M = 21,20 (6,03), p = 0,007);
afeto positivo (M = 74,80 (16,14) para M = 89,00 (17,95), p = 0,066); o escore médio de
ansiedade (M = 12,1 (6,31) para 4,3 (3,16), p = 0,005); no escore médio de depressão (M = 14,9
(48,43) para 4,1 (4,43), p = 0,005); no escore total de habilidades infantis (M = 26,6 (5,98) para
31,6 (4,15), p = 0,007); no escore médio de problemas externalizantes (M = 9,90 (6,26) para
6,7 (7,95), p = 0,068); problemas internalizantes (M = 11 (9,84) para 7,7 (11,84), p = 0,042),
problemas totais (M = 35,6 (23,41) para 24,8 (29,44), p = 0,043); nos escores médios de práticas
educativas parentais (M contexto= 3,10 (2,02) para 5,00 (2,01), p = 0,034; M problemas = 1,8 (1,33)
para 1,7 (1,27), p = 0,027; M total negativo = 10,4 (4,05) para 9,4 (4,41), p = 0,066 e M total positivo =
24,1 (7,05) para 26,80 (8,35), p = 0,027). No GC, não houve mudanças significativas. Os
resultados sugerem o potencial da intervenção para contribuir para a construção de relações
familiares mutuamente habilidosas, impactando positivamente a interação conjugal-parentalfilial e a saúde mental dos envolvidos.
Palavras-chave: relacionamento conjugal, relacionamento parental, saúde mental, habilidades
sociais, problemas de comportamento, terapia analítico-comportamental.
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ABSTRACT
The marital relationship plays a significant role in individuals’ lives, affecting and being
affected by people’s experiences. However, lack of social interaction skills, such as
communication and problem-solving skills, may jeopardize spouses’ relationship and the
interactions with their children, as well as might be associated with the development of mental
health illnesses. The purpose of this research, which included two studies, was to evaluate the
effectiveness of an analytical behavioral intervention targeted at couples, focused on social
skills training. Studies 1 and 2 were built on an experimental design. The objective of study 1
was to analyze the effects of the intervention on conjugality (marital social skills); study 2
examined mental health outcomes (anxiety and depression) and children’s behavior (parental
educational practices and child behavior problems). The sample consisted of 18 participants
(nine men and nine women), married, aged between 27 and 45 years, with children (four boys
and five girls) aged between 2 and 10 years. The participants were allocated to two groups:
experimental group (five couples) and control group (four couples). Semi-structured interviews
were conducted to deliver the intervention and gather qualitative data. In addition, all subjects
answered the following instruments: Marital Relationship Questionnaire, Social Marital Skills
Inventory, Beck Anxiety Inventory, Beck Depression Inventory, Social Skills Questionnaire –
Parents, Child Behavior Checklist, and Assessment of Parents’ Educational Social Skills. The
data was categorized according to the instructions of each instrument; the data analysis
compared the two groups statistically - Wilcoxon test - before the intervention (control group baseline 1 and baseline 2, and experimental group - pre-test), during the procedure (intermediate
measure), and after the intervention (post-test and 6-month follow-up). Also, the subjects were
analyzed individually before and after the intervention. In study 1, there were significant
changes in the mean of the total HS score (M = 79.30 (11.85) to 97.70 (15.29), p = 0.005); mean
positive communication score (M = 23.70 (4.07) for M = 27.00 (3.57), p = 0.007); negative
communication (M = 74.80 (16.14) to M = 21.20 (6.03), p = 0.007); positive affect (M = 74.80,
(16.14) to M = 89.00 (17.95), p = 0.066); mean anxiety score (M = 12.1 (6.31) to 4.3 (3.16), p
= 0.005); mean depression score (M = 14.9 (48.43) to 4.1 (4.43), p = 0.005); children's abilities
total score (M = 26.6 (5.98) to 31.6 (4.15), p = 0.007); mean score of externalizing problems
(M = 9.90 (6.26) to 6.7 (7.95), p = 0.068); internalizing problems (M = 11 (9.84) to 7.7 (11.84),
p = 0.042), total problems (M = 35.6 (23.41) to 24.8 (29.44), p = 0.043); and mean scores of
parental educational practices (M context = 3.10 (2.02) to 5.00 (2.01), p = 0.034; M problems = 1.8
(1.33) to 1.7 (1 , P = 0.027, M total negative = 10.4 (4.05) to 9.4 (4.41), p = 0.066 and M total positive
= 24.1 (7.05) to 26.80 (8.35), p = 0.027). There were no significant changes in the control group.
The results suggest that the intervention impacted positively on marital and parental
interactions, as well as on subjects’ mental health, contributing to the development of healthy
family relationships. Lastly, the present research contributes to knowledge by building its
methodology on experimental and multiple baseline designs, in addition to the inclusion of
mental health cues among the variables that influence marital and parental interactions.
Keywords: marital relationship, parental relationship, mental health, social skills, behavior
problems, analytical behavioral therapy.

LISTA DE TABELAS

ESTUDO I

Tabela 1 - Comparação entre grupo experimental e grupo comparação quanto aos resultados do
Inventário de Habilidades Sociais e Questionário de Relacionamento Conjugal antes da
intervenção (Teste Mann-Whitney)...........................................................................................87

Tabela 2 - Comparação entre grupo experimental e grupo comparação quanto à idade e ao tempo
de escolaridade dos homens e das mulheres a partir do Teste de Mann-Whitney.......................90

Tabela 3 - Comparação entre grupo experimental e grupo comparação quanto ao tempo de
união, renda em salário mínimo, número de filhos e idade dos filhos a partir do Teste de MannWhitney.....................................................................................................................................90

Tabela 4 - Temas e objetivos trabalhados nos encontros realizados nos anos de 2016 e
2017.........................................................................................................................................100

Tabela 5 - Comparação entre grupo experimental e grupo comparação referente ao número de
participantes com indicadores clínicos nos diferentes momentos da coleta de dados do
Inventário de Habilidades Sociais Conjugais...........................................................................104
Tabela 6 – Resultados do Teste de Wilcoxon referentes aos indicadores do Inventário de
Habilidades Sociais Conjugais do grupo experimental............................................................105
Tabela 7 – Resultados do Teste de Wilcoxon referentes aos indicadores do Inventário de
Habilidades Sociais Conjugais do grupo comparação.............................................................108
Tabela 8 – Resultados do Teste de Wilcoxon referentes aos indicadores do Questionário de
Relacionamento Conjugal do grupo experimental...................................................................109
Tabela 9 – Resultados do Teste de Wilcoxon referentes aos indicadores do Questionário de
Relacionamento Conjugal do grupo comparação....................................................................112

LISTA DE TABELAS

ESTUDO II

Tabela 1 - Comparação entre grupo experimental e grupo comparação quanto aos resultados
antes da intervenção referentes ao Inventário de Ansiedade de Beck, Inventário de Depressão
de Beck, Child Behavior Checklist, Questionário de Respostas Socialmente Habilidosas e ao
Roteiro de Habilidades Sociais Educativas Parentais (Teste Mann-Whitney).........................134
Tabela 2 – Comparação entre grupo experimental e grupo comparação referente ao número de
participantes com indicadores clínicos de ansiedade nos diferentes momentos da coleta de dados
do Inventário de Ansiedade de Beck .......................................................................................142
Tabela 3 – Resultados do Teste de Wilcoxon referentes aos indicadores de sintomas de
ansiedade do grupo experimental a partir do Inventário de Ansiedade de Beck.......................143
Tabela 4 – Resultados do Teste de Wilcoxon referentes aos indicadores de sintomas de
ansiedade do grupo comparação a partir do Inventário de Ansiedade de Beck........................143
Tabela 5 – Comparação entre grupo experimental e grupo comparação referente ao número de
participantes com indicadores clínicos de depressão nos diferentes momentos da coleta de dados
do Inventário de Depressão de Beck .......................................................................................144
Tabela 6 – Resultados do Teste de Wilcoxon referentes aos indicadores de sintomas de
depressão do grupo experimental a partir do Inventário de Depressão de Beck.......................144
Tabela 7 – Resultados do Teste de Wilcoxon referentes aos indicadores de sintomas de
depressão do grupo comparação a partir do Inventário de Depressão de Beck.........................145

Tabela 8 - Comparação entre grupo experimental e grupo comparação referente ao número de
crianças com indicadores clínicos de problemas de comportamento nos diferentes momentos
da coleta de dados do Child Behavior Checklist ......................................................................146
Tabela 9 – Resultados do Teste de Wilcoxon referentes aos indicadores de problemas de
comportamento dos filhos dos participantes do grupo experimental a partir do Child Behavior
Checklist..................................................................................................................................147
Tabela 10 – Resultados do Teste de Wilcoxon referentes aos indicadores de problemas de
comportamento dos filhos dos participantes do grupo comparação a partir do Child Behavior
Checklist..................................................................................................................................148

Tabela 11 – Resultados do Teste de Wilcoxon referentes aos indicadores de habilidades sociais
dos filhos dos participantes do grupo experimental a partir do Questionário de Respostas
Socialmente Habilidosas.........................................................................................................148
Tabela 12 – Resultados do Teste de Wilcoxon referentes aos indicadores de habilidades sociais
dos filhos dos participantes do grupo comparação a partir do Child Behavior
Checklist..................................................................................................................................149
Tabela 13 – Resultados do Teste de Wilcoxon referentes aos indicadores de práticas parentais
do Roteiro de Entrevista de Habilidades Sociais Educativas Parentais do grupo
experimental............................................................................................................................150

Tabela 14 – Resultados do Teste de Wilcoxon referentes aos indicadores de práticas parentais
do Roteiro de Entrevista de Habilidades Sociais Educativas Parentais do grupo
comparação.............................................................................................................................151

LISTA DE FIGURAS

Figura 1 - Representação esquemática da associação entre relação conjugal, saúde mental,
satisfação conjugal e habilidades sociais...................................................................................52

Figura 2 - Representação esquemática da associação entre relação conjugal, saúde mental,
satisfação conjugal, práticas educativas parentais, problemas de comportamento e habilidades
sociais........................................................................................................................................66

Figura 3 - Representação esquemática do modelo de variáveis relacionada à
conjugalidade............................................................................................................................68

Figura 4 - Percurso Amostral.....................................................................................................94
Figura 5 – Esquema das estruturas dos encontros....................................................................101

LISTA DE ABREVIATURAS E SIGLAS

BAI

Beck Anxioty Inventary (Inventário de Ansiedade de Beck)

BDI-II

Beck Depression Inventary (Inventário de Depressão de Beck)

CBCL

Child Behavior Checklist

CEP

Comitê de Ética em Pesquisa

CPA

Centro de Psicologia Aplicada

CID

Classificação Internacional de Doenças

DSM

Manual Diagnóstico e Estatístico dos Transtornos Mentais

GC

Grupo Comparação

GE

Grupo Experimental

HS

Habilidades Sociais

IBGE

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística

IHSC

Inventário de Habilidades Sociais Conjugais

LADS

Laboratório de Aprendizagem e Desenvolvimento e Saúde

OMS

Organização Mundial de Saúde

QRC

Questionário de Relacionamento Conjugal

QRSH

Questionário de Respostas Socialmente Habilidosas

RE-HSE-P

Roteiro de Entrevista de Habilidades Sociais Educativas Parentais

SM

Salário Mínimo

SPSS

Statistical Package for the Social Science

TCLE

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido

THS

Treinamento de Habilidades Sociais

UNESP

Universidade Estadual Paulista “Júlio de Mesquita Filho”

SUMÁRIO

APRESENTAÇÃO..................................................................................................................13
INTRODUÇÃO.......................................................................................................................14
Análise do Comportamento.......................................................................................................14
Análise do Comportamento, Ansiedade e Depressão................................................................18
Análise do Comportamento, intervenção e habilidades sociais.................................................24
Análise do Comportamento, desenvolvimento humano e relacionamentos interpessoais
íntimos.......................................................................................................................................28
Associações entre Análise do comportamento, conjugalidade, ansiedade, depressão,
parentalidade, comportamentos dos filhos e habilidades sociais...............................................35
Justificativa e objetivo do estudo...............................................................................................69
ESTUDO I - Análise dos efeitos sobre a conjugalidade de um procedimento de intervenção
analítico-comportamental com treinamento de habilidades sociais para casais com filhos
RESUMO.................................................................................................................................72
1. INTRODUÇÃO...................................................................................................................73

2. OBJETIVO..........................................................................................................................86

3. MÉTODO.............................................................................................................................86
3.1 Delineamento......................................................................................................................86
3.2 Aspectos éticos....................................................................................................................88
3.3 Local....................................................................................................................................88
3.4 Participantes........................................................................................................................88
3.5 Percurso amostral................................................................................................................90
3.6 Materiais..............................................................................................................................94
3.7 Instrumentos........................................................................................................................95
3.8 Procedimento de intervenção...............................................................................................99
3.9 Procedimento de coleta de dados.......................................................................................101
3.10 Tratamento de análise de dados........................................................................................102

4. RESULTADOS..................................................................................................................103

4.1 Comparação entre o grupo experimental e o grupo comparação a partir do Inventário de
Habilidades Sociais Conjugais................................................................................................103
4.2 Comparação entre o grupo experimental e o grupo comparação a partir do Questionário de
Relacionamento Conjugal.......................................................................................................109

5. DISCUSSÃO......................................................................................................................113
ESTUDO II - Análise dos efeitos de um procedimento de intervenção analíticocomportamental com treinamento de habilidades sociais para casais com filhos sobre a
saúde mental, práticas educativas parentais e comportamento infantil
RESUMO...............................................................................................................................119
1. INTRODUÇÃO.................................................................................................................120

2. OBJETIVOS......................................................................................................................133

3. MÉTODO...........................................................................................................................133
3.1 Delineamento....................................................................................................................133
3.2 Aspectos éticos..................................................................................................................134
3.3 Local..................................................................................................................................135
3.4 Participantes......................................................................................................................135
3.5 Percurso amostral..............................................................................................................135
3.6 Materiais............................................................................................................................135
3.7 Instrumentos......................................................................................................................135
3.8 Procedimento de intervenção.............................................................................................139
3.9 Procedimento de coleta de dados.......................................................................................139
3.10 Tratamento de análise de dados........................................................................................141

4. RESULTADOS..................................................................................................................142

5. DISCUSSÃO......................................................................................................................152

CONSIDERAÇÕES FINAIS, LIMITAÇÕES E SUGESTÕES PARA PESQUISAS
FUTURAS..............................................................................................................................155

REFERÊNCIAS....................................................................................................................157

APÊNDICE A........................................................................................................................187
APÊNDICE B........................................................................................................................188
ANEXO A...............................................................................................................................192
ANEXO B...............................................................................................................................194

13

O presente trabalho apresenta os efeitos de uma intervenção realizada com casais com
filhos, sob a perspectiva analítico-comportamental com treinamento de habilidades sociais. O
estudo considera o corpo de estudos presentes na literatura nacional e internacional sobre as
associações entre conjugalidade, saúde mental, parentalidade, habilidades sociais e problemas
de comportamento infantil. A dissertação está organizada em cinco seções.
Na primeira parte desta dissertação, são apresentados alguns dos principais conceitos
ligados à Análise do Comportamento, bem como alguns dos posicionamentos da filosofia
behaviorista radical na qual a abordagem está fundamentada. Com base na literatura revisada,
discorre-se também sobre os transtornos de ansiedade e depressão, o desenvolvimento humano,
as relações interpessoais íntimas com ênfase nos relacionamentos conjugais e parentais, bem
como sobre as associações destes últimos entre si e com as habilidades sociais, as práticas
educativas parentais e os possíveis problemas de comportamento emitidos pelas crianças.
Na segunda seção, apresenta-se a justificativa, hipóteses, lacunas e objetivos da pesquisa
que foi dividida em dois estudos.
Na terceira parte, encontra-se o Estudo I denominado Análise dos efeitos sobre a
conjugalidade de um procedimento de intervenção analítico-comportamental com treinamento
de habilidades sociais para casais com filhos, que contém uma breve introdução, a descrição da
pesquisa de intervenção com delineamento quasi-experimental de grupo e a descrição do seu
impacto sobre a conjugalidade.
Na quarta seção, encontra-se o Estudo II denominado Análise dos efeitos de um
procedimento de intervenção analítico-comportamental com treinamento de habilidades sociais
para casais com filhos sobre a saúde mental, práticas educativas parentais e problemas de
comportamento, que contém uma breve introdução, a descrição da mesma pesquisa de
intervenção do Estudo I, com delineamento quasi-experimental de grupo, mas com ênfase no
seu impacto sobre os indicadores de sintomas de ansiedade e depressão dos participantes, as
práticas educativas parentais, problemas de comportamento e habilidades sociais dos filhos.
Na quinta parte, apresenta-se as considerações finais e as limitações da pesquisa e
sugestões futuras de investigação.
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Sobre a Análise do Comportamento
A área da Psicologia é ampla e ramificada em abordagens psicológicas (Psicologia
Sistêmica, Psicologia Histórico-Cultural, Psicologia com base psicanalítica, Psicologia
Fenomenológica, Psicologia Comportamental) com fundamentos epistemológicos e objetos de
estudo diferentes.
Dentre essas abordagens, encontra-se a Análise do Comportamento que se caracteriza
pelo monismo materialista, ou seja, pela rejeição da existência da mente - substância imaterial
onde se situam processos psíquicos (LEONARDI, RUBANO, 2010), entendendo que
fenômenos ditos mentais possuem natureza física e, como quaisquer outros comportamentos,
precisam ser explicados e não usados como explicação (SKINNER, 1945/1972). Essa
perspectiva defende que o objeto de estudo da Psicologia é o comportamento humano,
considerado, por sua vez, como um processo complexo, mutável e multideterminado de
interação entre organismo e ambiente (SKINNER, 1953/2006; TODOROV, 2012). Os
comportamentos, como dito, possuem natureza física (KUBO, BOTOMÉ, 2001) e sobre eles,
considerando o modelo de seleção por consequências de Skinner (1981), recai a ação de três
níveis, quais sejam: a filogênese (história evolutiva da espécie), a ontogênese (história de
aprendizagem do indivíduo durante a sua vida) e as práticas culturais (história da sociedade na
qual o indivíduo encontra-se inserido) (SKINNER, 1953/2006).
A Análise do Comportamento fundamenta-se na filosofia Behaviorista Radical - que
trabalha com contingências comportamentais, ou seja, com o comportar-se dentro de contextos
- desenvolvida por B. F. Skinner (SKINNER, 1953/2006, MATOS, 1997). Entende-se que o
comportamento não pode ser compreendido isoladamente, pois não é emitido do nada
(GOLDIAMOND, 1974/2002; SKINNER, 1953/2006), sua emissão relaciona-se a um
determinado contexto antecedente e consequente, sejam estes últimos externos ou internos ao
organismo (TODOROV, 2012).
No tocante ao comportamento respondente (piscar, salivar, lacrimejar, suar, tremer,
aumentar ou diminuir a frequência de batimentos cardíacos) há uma relação entre o
comportamento e o estímulo antecedente que o elicia, ou seja, o estímulo produz a resposta.
Essa relação pode ser incondicionada (construída na história da espécie) ou condicionada
(construída na história do indivíduo) (LEONARDI, NICO, 2012). Por outro lado, o
comportamento operante (assim chamado porque opera no ambiente, alterando-o e sendo
alterado por ele) possui uma relação de dependência (contingente) com os eventos antecedentes
(contexto no qual o responder ocorre) e consequentes (situação que passa a existir após esse
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responder), sendo as consequências reforçadoras positivas ou negativas que ele produz que de
fato mantêm e aumentam a probabilidade de sua ocorrência futura diante de situações
semelhantes. Consequências que diminuem a probabilidade de ocorrência futura do
comportamento diante de determinadas variáveis antecedentes são chamadas de punições
positivas ou negativas (SKINNER, 1953/2006, SÉRIO et al., 2009; LEONARDI, NICO, 2012).
O termo positivo se refere tão somente ao acréscimo de algo (não atribui valor de bom)
que passa, então, a ser chamado de reforçador positivo que pode, por sua vez, variar de acordo
com a história de aprendizagem de cada indivíduo (por exemplo, se uma pessoa gostar de
receber elogios, a obtenção deste diante de um contexto pode aumentar a probabilidade da
emissão do comportamento elogiado numa situação futura semelhante) ou punição positiva
(apresentação de um aversivo). Enquanto o termo negativo (não atribui valor ruim) se refere à
retirada, adiamento ou evitação de algo (já presente no ambiente - fuga ou que pode vir a estar
- esquiva) que passa a ser chamado de reforçador negativo (por exemplo, para evitar um
aversivo como uma queimadura solar na pele pode-se emitir o comportamento de passar
protetor solar ou, se a queimadura já tiver ocorrido, pode-se passar uma pomada para tratar a
lesão e retirar o aversivo) ou punição negativa (retirada de um reforçador) (SKINNER,
1953/2006, MATOS, 1997; KUBO, BOTOMÉ, 2001; SÉRIO et al., 2009; TODOROV, 2012;
MIRANDA, 2013). Destaca-se que o valor reforçador ou punitivo de uma consequência
também está vinculado a operações motivacionais que podem modificar, ainda que
momentaneamente, a função reforçadora ou punitiva de determinados estímulos (LEONARDI,
RUBANO, 2010).
A Análise do Comportamento propõe-se a descrever e explicar tanto as interações que
constituem o comportamento quanto à história que produziu essas interações (SKINNER,
1953/2006, SÉRIO, MICHELETTO, ANDERY, 2009). Os comportamentos podem ser
respondentes ou operantes, de ocorrência pública (aberta) ou privada (encoberta). Os
comportamentos públicos emitidos por um indivíduo são passíveis de serem observados por
outras pessoas, enquanto os privados somente são passíveis de serem observados pelo indivíduo
que as emitiu (como sentimentos e pensamentos).
Os eventos privados (sentimentos e pensamentos) descritos pelos indivíduos são tão
importantes quanto os públicos. Em ambos os casos, a ampliação dos repertórios de
autoconhecimento, autocontrole e a identificação dos comportamentos governados por regras e
dos comportamentos sensíveis às contingências naturais são fundamentais. Para Skinner
(1957/1992), o autoconhecimento é social, por isso, quando o mundo privado de um indivíduo
se torna importante para os demais, ele se torna importante também para si mesmo. O
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autoconhecimento possui um valor especial para o próprio indivíduo que, ao tornar-se
consciente de si mesmo, por meio das perguntas que lhe são formuladas pela comunidade, pode
aproximar-se da condição de prever e controlar o seu próprio comportamento (SKINNER,
1974/2006).
No caso do autocontrole - termo conhecido, mas não técnico da Análise do
Comportamento - sabe-se que ele envolve uma resolução de conflito referente a emissão de
comportamentos concorrentes e os reforçadores produzidos. Nas palavras de Skinner
(1953/2006, p. 252): “com frequência o indivíduo vem a controlar parte de seu próprio
comportamento quando uma resposta tem consequências que provocam conflitos - quando leva
tanto a reforço positivo quanto a negativo.” A melhor decisão sempre será aquela pautada no
autoconhecimento, quanto maior for esse último maior poderá ser o autocontrole (CRUZ, 2006;
SKINNER, 1953/2006). No que se refere aos comportamentos governados por regras, tem-se
que são comportamentos operantes verbais. Tem-se que a regra é um estímulo discriminativo
verbal que descreve contingências (se eu fizer isso, há maior probabilidade que ocorra aquilo).
A regra descreve o comportamento a ser emitido, as condições sob as quais ele deve ser emitido
e suas prováveis consequências (SKINNER, 1975/1992). No caso da emissão de
comportamento governado por regra, o indivíduo pode torna-se menos sensível às
consequências naturais, por estar submetido às regras criadas pela comunidade verbal ou por
ele mesmo (autorregras) (MATOS, 2001; SKINNER, 1957/1992). Por outro lado, os
comportamentos sensíveis às contingências naturais se referem àqueles em que o indivíduo
responde, de maneira sensível, às próprias consequências produzidas pela emissão do
comportamento, ao contexto, a situação que antecedeu tal emissão, bem como de acordo com
a situação na qual identificou uma maior probabilidade de ocorrência da produção da
consequência (MATOS, 2001).
A terapia analítico-comportamental constitui-se como a aplicação prática dos preceitos
da Análise do Comportamento (CALAIS, BOLSONI-SILVA, 2008; MEYER, PRETTE,
ZAMIGNANI, BANACO, NENO, TOURINHO, 2014), podendo a análise funcional ser
considerada a principal ferramenta do terapeuta analítico-comportamental (LEONARDI,
BORGES, CASSAS, 2012), uma vez que permite a avaliação do repertório comportamental
dos indivíduos de acordo com o modelo de seleção por consequências, bem como sua
operacionalização em excessos comportamentais, déficits comportamentais e reservas
comportamentais. Conforme Kanfer e Saslow (1976), déficits são comportamentos emitidos
com baixa frequência, duração, intensidade, de maneira apropriada e/ou em condições
socialmente previstas, produzindo prejuízos sociais (por exemplo, reação social reduzida como
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retraimento). Excessos são comportamentos emitidos com alta frequência, duração, intensidade
e/ou em condições em que a aceitação de sua ocorrência é próxima a zero, produzindo prejuízos
sociais (lavar as mãos compulsivamente). Reservas são comportamentos emitidos com
frequência e intensidade adequadas, que não são considerados problemáticos e podem ser
utilizados como ponto de partida para auxiliar os indivíduos na produção de reforçadores sociais
(busca por acompanhamento terapêutico).
A análise funcional considera os aspectos ambientais, bem como a função que os
comportamentos possuem, viabilizando a explicação de um evento por meio da descrição de
suas relações com outros eventos (MATOS, 1999). Permite a reunião de informações sobre a
relação funcional entre os contextos, os comportamentos e as consequências destes, ou seja,
sobre as contingências de reforço (SKINNER, 1953/2006) e contribui para o estabelecimento
dos objetivos terapêuticos a serem alcançados durante uma intervenção. Segundo Matos (1999),
a realização da análise funcional engloba cinco ações: 1 - definir objetivamente o
comportamento de interesse com base em observação e/ou relato de outras pessoas, 2 identificar e descrever o efeito comportamental, especificando a frequência da ocorrência, 3 identificar relações ordenadas entre variáveis ambientais e o comportamento de interesse,
especificando as condições antecedentes e as consequências, identificar relações entre o
comportamento de interesse e outros comportamentos existentes, 4 - formular predições sobre
os efeitos de manipulações dessas variáveis e desses outros comportamentos sobre o
comportamento de interesse e 5 - testar essas predições por meio da realização de uma
intervenção clínica, educacional, institucional ou uma investigação em laboratório.
A identificação de classes de estímulos e de respostas é importante, pois possibilita que
estímulos e/ou respostas problemáticos / inadequados / prejudiciais sejam substituídos por
outros equivalentes considerados não problemáticos / adequados / saudáveis, em virtude de
pertencerem à mesma classe, possibilitando a continuação da produção dos mesmos
reforçadores que as respostas anteriores produziam. Além disso, diante da indisponibilidade de
uma condição ambiental existente anteriormente, é possível recorrer a outra condição ambiental
equivalente, considerando que a nova condição poderá exercer o controle almejado sobre a
resposta-alvo (MATOS, 1999). A análise funcional permite, inclusive, o planejamento dessa
transferência de funções de estímulos. Outra vantagem da análise funcional é a possibilidade
de sua realização a longo prazo, ou seja, entre eventos que estão separados por um intervalo de
tempo entre si. Uma determinada variável ambiental pode não estar mais presente no momento
em que ocorreu uma mudança comportamental e, mesmo assim, estar relacionada com esta
alteração (MATOS, 1999).
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Entende-se que todos os comportamentos e as relações funcionais que eles mantêm entre
si, bem como as relações que mantêm com as consequências e estímulos antecedentes são
complementares (MATOS, 1999; BOTOMÉ, 2015) e devem ser considerados para o
planejamento de intervenções terapêuticas, bem como para a avaliação do repertório
comportamental, da história de vida, dos relacionamentos e, sobretudo, para a avaliação e
promoção da saúde dos indivíduos (LEONARDI, NICO, 2012).
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Justificativa e objetivo do estudo

No Brasil do século XXI, o casamento continua sendo importante. Ele produz e reflete
mudanças nas relações sociais, influencia a qualidade da vida familiar, a saúde mental e o
processo de desenvolvimento de cada um dos membros da família.
A vida familiar exige a realização de contínuos ajustes em busca do equilíbrio, já que
cada indivíduo encontra-se num processo contínuo e incessante de construção da própria e
singular história de aprendizagem, com repertórios comportamentais cotidianamente sofrendo
a influência das contingências em vigor, influenciando a construção e manutenção de relações
familiares reforçadoras ou punitivas (GUILHARDI, 2015; HECKLER, MOSMANN, 2016;
PEREIRA, MOSENA, CENI, 2014; ROSADO, WAGNER, 2014).
A literatura revisada revela que a interação entre as pessoas produz relações de
contingências pelas quais os comportamentos, contexto e consequências encontram-se ligados
entre si numa relação de dependência, funcional e probabilística. A interação entre os cônjuges
e destes com seus filhos, ao longo da história de vida individual, conjugal, parental e filial,
produz arranjos contingenciais que podem favorecer condições de desequilíbrio entre
reforçadores e punições, exercendo influência sobre a saúde mental de cada um e sendo
influenciada por ela. Já há alguns anos, estudos têm demonstrado de maneira consistente a
importância da construção de um repertório comportamental diversificado para o atendimento,
com os menores custos possíveis para os indivíduos e as pessoas de sua convivência, das
inúmeras e incessantes demandas sociais (DEL PRETTE, FALCONE, MURTA, 2013).
As pesquisas reunidas, de uma forma ou de outra, contribuem para a produção do
conhecimento científico sistematizado e acumulado até o momento, viabilizando a
identificação, ainda que separadamente, das associações existentes entre conjugalidade, saúde
mental, satisfação conjugal, parentalidade, práticas educativas parentais, problemas de
comportamento infantis e habilidades sociais, bem como acerca da efetividade das intervenções
com casais, pais e crianças para a ampliação do repertório de habilidades sociais, para a melhora
da qualidade e satisfação das interações e para a saúde mental. Algumas lacunas, contudo,
persistem referentes às pesquisas de intervenção analítico-comportamentais com casais com
filhos com foco exclusivo no treinamento de habilidades sociais conjugais no tocante à
possibilidade de impacto (positivo e simultâneo ao da conjugalidade) sobre a saúde mental,
práticas educativas parentais e comportamentos dos filhos.
O presente trabalho busca preencher algumas destas lacunas a partir de uma pesquisa de
intervenção analítico-comportamental com treinamento de habilidades sociais de casais com
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filhos ainda crianças, com delineamento quasi-experimental e controle de algumas variáveis
como tempo de união, idade dos cônjuges e dos filhos, ausência de tratamento psiquiátrico e/ou
psicológico de pais e filhos concomitante à participação na pesquisa e ausência de deficiência
física. Descreve-se seus efeitos sobre o repertório de habilidades sociais dos cônjuges, sobre o
relacionamento conjugal, sintomas de ansiedade e depressão, sobre os problemas de
comportamento internalizantes e externalizantes das crianças, as habilidades sociais infantis e
sobre as práticas educativas parentais e, ao final, a partir do referencial teórico da Análise do
Comportamento na interface com o Treinamento de Habilidades Sociais, discute-se a interrelação entre essas variáveis.
A pesquisa buscou responder as seguintes perguntas: a intervenção realizada somente
com cada casal em separado e somente com treino de habilidades sociais conjugais consegue
simultaneamente impactar positivamente o relacionamento conjugal, a saúde mental, as práticas
educativas parentais e os comportamentos dos filhos? Se sim, qual a extensão desse impacto
em cada variável? Em qual medida o repertório de habilidades sociais se relaciona com esse
impacto em cada uma dessas variáveis?
Trabalhou-se com a hipótese de que a promoção e/ou aprimoramento do repertório de
habilidades sociais conjugais dos participantes impactaria positivamente a interação entre os
cônjuges e de que a melhora na interação conjugal aliada ao repertório de habilidades sociais
resultaria na redução dos escores referentes aos sintomas de ansiedade e depressão relatados
pelos participantes. No entanto, no que se refere ao impacto sobre as práticas educativas
parentais e sobre os problemas de comportamento e habilidades sociais dos filhos, hipotetizouse que esse impacto poderia não ocorrer ou, caso ocorresse, seria menor em comparação ao do
relacionamento conjugal e da saúde mental.
No corpo dos Estudos I e II, encontram-se pesquisas que tratam separadamente sobre a
mútua influência entre as interações conjugais e parentais, sobre a mútua influência entre
interações conjugais, parentais e desenvolvimento infantil, sobre a influência da saúde mental
dos cônjuges para o casamento, sobre a influência da saúde dos pais para o comportamento dos
filhos, bem como estudos com casais que relatam os efeitos sobre as habilidades sociais e a
qualidade de vida. Apesar de existir, na literatura nacional e internacional, um corpo robusto de
produções de caráter teórico e empírico sobre as referidas variáveis, ainda há escassez de
pesquisas de intervenção analítico-comportamentais com treinamento de habilidades sociais
realizadas apenas com casais. E, até onde se encontrou, inexiste a publicação de uma pesquisa
de intervenção que tenha buscado associar simultaneamente a conjugalidade, a parentalidade,
a saúde mental, as práticas educativas parentais e os problemas de comportamento infantis.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS, LIMITAÇÕES E SUGESTÕES PARA FUTURAS
PESQUISAS

A pesquisa buscou responder se o procedimento de intervenção analíticocomportamental com treinamento de habilidades sociais conjugais seria capaz de impactar,
simultaneamente, o relacionamento conjugal, a saúde mental os comportamentos dos filhos e
as práticas educativas parentais. Hipotetizou-se que o impacto seria positivo sobre os aspectos
relacionados à conjugalidade e à saúde mental, mas em menor proporção ou negativo acerca
das práticas parentais e dos comportamentos dos filhos.
A aplicação das medidas de resultado em diferentes momentos da pesquisa, além de ter
possibilitado a avaliação dos déficits, excessos e reservas comportamentais dos participantes,
parece ter sido também uma estratégia relevante para o acompanhamento das possíveis
mudanças relacionadas ao período da intervenção (grupo experimental) e ao período sem
intervenção (grupo comparação). Dessa maneira, acredita-se que as hipóteses levantadas para
o estudo foram confirmadas, pois constatou-se impacto sobre a conjugalidade e à saúde mental
conforme esperado, bem como observou-se impacto em menor proporção com relação às
práticas educativas parentais e os comportamentos das crianças.
De forma geral, os resultados sugerem que intervenções conjugais podem ser bemsucedidas para ampliar e refinar a emissão de comportamentos operantes socialmente
habilidosos pelos casais, bem como autoconhecimento e autocontrole, referentes,
especialmente, à comunicação, expressão de afeto e resolução de problemas. As habilidades
sociais parecem aumentar a probabilidade de produção mútua de reforçadores, favorecendo a
construção de um relacionamento conjugal satisfatório com maior número de trocas positivas
em comparação às negativas, preservando a saúde no casamento, bem como servindo de modelo
aos filhos, expondo-os a contextos nos quais poderão produzir reforçamento social também por
meio da emissão de operantes socialmente habilidosos verbais e não verbais. O procedimento
de intervenção desenvolvido, ainda que não supra todas as dificuldades, demonstra potencial
preventivo para minimizar os efeitos de problemas interpessoais ou a probabilidade de sua
ocorrência futura.
Vale destacar que os resultados dessa pesquisa em particular devem ser considerados
com cautela, em virtude das limitações nela contidas. Considera-se que a primeira limitação se
refere ao tamanho da amostra, pois a mesma foi constituída por um número reduzido de
participantes, não podendo ser, assim, considerada representativa da população. A segunda, às
medidas de resultado, já que se utilizou somente instrumentos de autorelato que, por sua vez,
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foram aplicados, em todos os momentos, pela mesma pesquisadora que conduziu sozinha todos
os atendimentos. Tem-se como terceira limitação o fato de um dos instrumentos utilizados como
medida de avaliação do relacionamento conjugal (QRC) estar em processo de definição das
categorias e da computação dos resultados, bem como do aprofundamento de suas propriedades
psicométricas. A quarta, à constituição dos grupos a partir de duas etapas de divulgação
diferentes, separadas entre si por um espaço temporal de meses que, aliada à quinta limitação,
referente à constituição por sorteio simples dos grupos, sem um processo de randomização
adequada, conduz à sexta limitação acerca da impossibilidade dos grupos serem considerados
de fato equivalentes, diminuindo a validade interna da pesquisa, apesar da equivalência não ser
uma exigência no caso de delineamentos quasi-experimentais. A sétima, à utilização na
pesquisa de grupo comparação de lista de espera que tem sido apontado pela literatura como
potencializador dos efeitos dos resultados. A oitava e última limitação, ao fato dos filhos dos
participantes não serem todos clínicos para problemas de comportamento, inviabilizando a
produção de dados confiáveis sobre a efetividade ou não do procedimento de intervenção com
relação a essa variável.
Diante disso, sugere-se que a condução de futuras pesquisas de intervenção seja
realizada com amostras clínicas compostas por um número maior de díades, com delineamentos
experimentais como ensaios clínicos randomizados para a produção de dados nacionais cada
vez mais confiáveis de comparação entre grupos com participantes expostos às mesmas
condições de tratamento e, até mesmo, à diferentes condições. Recomenda-se que
especificamente o grupo controle seja composto por um número maior de participantes, assim,
no caso de abandono após o início da pesquisa, ainda seja possível permanecer com um número
suficiente para viabilizar comparações com o grupo experimental. Considera-se importante que
diferentes instrumentos sejam utilizados para avaliar as mesmas variáveis, bem como sejam
aplicados por diferentes colaboradores com treinamento adequado, oferecendo maiores
condições de controle de variáveis estranhas que possam influenciar as respostas dos
participantes. Por fim, propõe-se que os aspectos relativos à relação terapêutica estabelecida
entre participantes e facilitador também sejam apurados em estudos futuros. Pretende-se,
inclusive, dar seguimento à pesquisa que aqui foi descrita a partir da análise das medidas de
processo obtidas por meio da filmagem do procedimento com o escopo de mapear as variáveis
da relação terapêutica que possam ter contribuído para os resultados seja de maneira positiva
ou negativa. Acredita-se que os ajustes recomendados poderão contribuir para o aumento da
validade das futuras pesquisas de intervenção com casais, bem como para a continuação dos
avanços na área.
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As pesquisas realizadas nos últimos anos envolvendo intervenções com casais têm
demonstrado que elas produzem mudanças positivas, contudo, até onde foi possível buscar,
ainda não havia sido tentado englobar tantas variáveis simultaneamente em um único trabalho
de pesquisa de intervenção. Muitas perguntas relativas às variáveis relacionadas à
conjugalidade, bem como ao contexto familiar, permaneceram sem resposta, sendo um campo
vasto para a produção científica. Tem-se que a tentativa de investigar múltiplas variáveis
concomitantemente pode ser considerada um dos pontos mais fortes do presente estudo ao lado
do cuidado metodológico, da extensa revisão teórica realizada e, por fim, da proposta de um
modelo conceitual de variáveis relacionadas à conjugalidade a partir da perspectiva da Análise
do Comportamento.
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