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Introdução: Este Projeto foi construído a partir da experiência de Estágio
Supervisionado Básico II, do curso de Psicologia, do Centro Universitário do Leste de
Minas Gerais, 2016/2 e realizado no Centro de Reabilitação Geral (CRG), campus de
Ipatinga, e contou com um grupo de pessoas com deficiência. Percebeu-se que ideias
preconcebidas socialmente contribuem para o comprometimento da qualidade de vida
das pessoas acompanhadas ao longo do estágio. O trabalho consistirá na realização de
análises funcionais dos comportamentos observados quando da realização do estágio,
visando o estabelecimento de interrelações entre práticas culturais e comportamentos
apresentados pelo grupo acompanhado no estágio.  Objetivo: Realizar a Análise
Funcional dos comportamentos-alvo de pessoas com deficiência assistidas no CRG em
2016/2, articulando variáveis que mantinham os comportamentos-alvo; Propor
intervenções que poderão criar novas práticas culturais no que se refere à realidade
assistencial disponível para pessoas com deficiência. Metodologia: A partir dos relatos
registrados dos participantes do grupo, realizados em 2016/2, no (CRG), 2017/1, seis
acadêmicos realizaram uma leitura desse registro e observaram que as falas dos
integrantes eram autorrelatos sobre o que pensavam e/ou sentiam, acerca deles
mesmos. Portanto, foi proposta a realização de Análise Funcional dos
comportamentos-problema relacionados aos discursos autodepreciativos. A hipótese,
nesse caso, é de que, no passado, as pessoas assistidas foram expostas a regras e/ou e
contingências de reforço que impediram a aquisição de repertórios comportamentais de
enfrentamento eficazes para dar conta das demandas cotidianas. Resultados:
Acredita-se que o Projeto promoveu aos alunos novos conhecimentos acerca da
Análise Funcional do Comportamento. Foi possível observar os
comportamentos-problema observados na experiência de estágio Básico II e, assim,
entende-se que, no momento das observações, o controle sobre regras preponderou em
relação às contingências em atuação. Dessa forma é viável propor intervenções para
que se possibilite a construção de novas condutas e, assim, modifiquem os
comportamentos-problema dos participantes com deficiência Conclusão: Após a
prática de Estágio Básico II e a Análise Funcional dos comportamentos-problema dos
integrantes com deficiência, acredita-se que seja possível realizar intervenções como o
Treino de Habilidades Sociais, Dramatizações, Automonitoramento das atividades,
dentre outros.
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