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O presente trabalho refere-se ao atendimento terapêutico, realizado durante oito 
meses, com Taciana (25), assistente social, separada, que morava com a filha Luiza 
(02). A queixa principal era de ansiedade, produzida por condições em que o ex-
marido a seguia e ameaçava, na tentativa de reatar o relacionamento. A terapeuta 
passou a investigar as contingências de reforçamento (CR) que produziam 
sentimentos adversos na cliente, e a propor alternativas para ela alterar o próprio 
ambiente. Os relatos da cliente indicaram que ela apresentava: a. déficit de respostas 
de contracontrole; b. excesso de respostas com topografia agressiva diante de 
respostas com topografia semelhante às do ex-marido, mesmo quando emitidas por 
outras pessoas (generalização de respostas); c. excesso de comportamentos 
governados por regras; d. déficit de respostas afetivas com a filha e o ex-marido; e. 
déficit de respostas de identificação dos sentimentos produzidos pelas CR em 
operação. A partir desses dados a terapeuta passou a: 1) fornecer modelo de 
respostas que a cliente poderia emitir diante de possível estimulação aversiva; 2) 
identificar a função dos estímulos antecedentes (SD, Sdelta, Spré-aversivo, etc.) às 
respostas da cliente, de forma a evitar generalizações não funcionais, em especial de 
respostas com topografia agressiva; 3) explicar para a cliente as regras que 
governavam as respostas dela, descrevendo os três termos das CR, enfatizando a 
origem social arbitrária de tais regras; 4) dar instruções sobre como a cliente poderia 
se comportar com a filha e apresentar consequências verbais com possível função de 
reforçamento positivo, sob controle de relatos de atividades desejadas realizadas com 
a filha; 5. Identificar e nomear sentimentos da cliente, de forma que esta viesse a 
relacioná-los a produtos das CR em operação na sua vida. Os resultados mostraram 
que a cliente passou a identificar melhor as CR em operação em sua vida, a se expor 
a novas situações potencialmente reforçadoras, a emitir mais respostas afetivas em 
relação à filha e a comportar-se diferentemente diante de estimulação aversiva, e a 
reavaliar a função de comportamentos advindos de outras pessoas. 
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