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O presente estudo teve como objetivo favorecer a discriminação de contingências de 
reforçamento (CR) passadas e atuais como forma de produzir mudanças 
comportamentais e, com isso, sentimentos de alívio e tranquilidade. Rosa (61) 
apresentou como queixa sentimentos excessivos de preocupação, angústia e 
ansiedade, relacionados à vida de sua neta Júlia (2). Sob controle da intensidade de 
tais sentimentos, Rosa apresentava insônia e dores no corpo. Ao longo do processo 
psicoterapêutico, constatou-se outras dificuldades da cliente, tais como: dificuldade 
em lidar com eventos aversivos sobre os quais Rosa não tinha controle (como 
diabetes do filho, desentendimentos, morte na família) e excesso de autorregras 
sobre a vida e a forma como as pessoas deveriam se comportar, usando seus 
próprios comportamentos como referência. Apesar do excesso de controle por 
regras, Rosa apresentava ampla variabilidade comportamental. A análise de CR 
passadas revelou que o repertório comportamental de Rosa foi desenvolvido a partir 
de um histórico familiar de “disputa” pela atenção da mãe, entre a cliente e seus 
quatro irmãos. Os comportamentos de responsabilizar-se por eles (cuidava e se 
preocupava) e de tomar iniciativas no cotidiano familiar produziam reforço positivo 
por parte da mãe. O pai disponibilizava outros reforçadores para Rosa, 
independentemente do seu desempenho, e foi um forte modelo de atuação; porém, 
o controle que a mãe exercia era maior, já que o pai se ausentava muito por causa 
do trabalho. Rosa desenvolveu a seguinte autorregra: tudo o que estava sob 
responsabilidade dela (família, alunos, funcionários) deveria “dar certo”. Quando 
entrava em contato com CR diferente da regra, não ficava sob controle dos termos 
das CR, mas emitia os comportamentos ditados pelas autorregras, insensível às 
consequências reais presentes. Rosa sentia-se responsável por cuidar da neta, 
mesmo não lhe cabendo tal função, o que gerava fortes sentimentos aversivos. A 
psicoterapia teve como procedimentos: a descrição das CR passadas e atuais que 
envolviam sentimentos excessivos de responsabilidade; dar instruções e modelos de 
comportamentos desejáveis diante das CR atuais. A cliente passou a identificar as 
CR reais que estavam atuando em sua vida, o que permitiu a remissão de 
sentimentos excessivos de preocupação e ansiedade e gerou maior sentimento de 
liberdade, uma vez que começou a identificar o que era (ou não) de sua 
responsabilidade. 
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