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Pedro (24) morava com seus pais, Márcio (64) e Maura (58). Estava desempregado e 
havia interrompido seu curso de graduação em Publicidade e Propaganda, por isso 
auxiliava a mãe em um trabalho informal, mas remunerado, de tradução de cartas para 
um projeto social. Pedro iniciou a terapia com a queixa de falta de motivação para 
qualquer atividade e fadiga intensa. No início do processo terapêutico, pode ser 
identificado, pela terapeuta, déficit muito amplo no repertório comportamental do 
cliente para produzir reforçadores positivos, que se refletia nas relações sociais e nas 
atividades profissionais e acadêmicas. Além disso, a terapeuta identificou baixa 
tolerância à frustração e excesso de esquivas e regras disfuncionais. Definiu-se como 
objetivo da terapia a instalação de um repertório comportamental que tornasse Pedro 
capaz de discriminar relações funcionais, produzir reforçadores positivos para si e para 
os outros e minimizar suas frustrações de forma mais eficiente. Após um período em 
terapia, Pedro passou a apresentar maior capacidade de discriminação das 
contingências de reforçamento (CR) em operação na sua vida, diminuindo assim suas 
esquivas e regras disfuncionais. Também observou-se um aumento de respostas 
capazes de produzir reforçadores positivos sociais, acadêmicos e profissionais.  

Palavras-chave: Déficit no repertório comportamental; Tolerância à frustração; Regras 
e esquivas disfuncionais; Terapia por Contingências de Reforçamento (TCR). 

  

APRECIAÇÃO DA COMISSÃO CIENTÍFICA: 

Orientações específicas: 

1. Prepare-se para ilustrar, com exemplos, os procedimentos adotados. 

2. Você fala em comportamentos de esquiva não funcional e não fica claro quais foram. Na 

exposição oral, dê exemplos.  

 

Orientações gerais: 



 

 

1. Salientamos que há diferenças importantes entre objetivos terapêuticos e 
procedimentos usados pelo terapeuta para atingir tais objetivos. A Comissão Científica 
optou, neste ano, por aceitar resumos que não explicitem os procedimentos. 
Recomenda, porém, que sejam expostos e descritos tecnologicamente na 
Comunicação Oral ou Painel. Para os objetivos do presente congresso, faz diferença 
fundamental dizer para o público que foi objetivo terapêutico instalar repertório de 
assertividade, por exemplo, e descrever os procedimentos para instalar repertório de 
assertividade. Só a segunda alternativa ensina. 

2. Da mesma forma, é importante fazer menção à história de contingências e à 
conceituação comportamental durante as Comunicações Orais ou no conteúdo e 
apresentação de Painéis.  

3. Os estudos de caso são enriquecidos se durante sua apresentação ficar clara a 
preocupação do(s) autor(es) em produzir mudanças socialmente significativas e que 
incorporem o 3º nível de seleção. A explicitação dessa preocupação e a elaboração de 
procedimentos terapêuticos visando a desenvolver tal repertório no cliente é importante 
avanço nos trabalhos clínicos. 

4. As alterações na redação do texto são realizadas de forma a torná-lo mais claro, 
objetivo e tecnológico. Também visam a explicitar as já mencionadas preocupações 
dos terapeutas em tornar o processo terapêutico mais socialmente relevante e voltado 
para o 3º nível de seleção. 

5. Terapia por Contingências de Reforçamento é um nome próprio, como tal, deve ser 
grafado com todas as iniciais em maiúsculas e acompanhado da sigla TCR entre 
parênteses. 

6. É importante escrever contingências de reforçamento (CR) na primeira vez em que o 
termo aparece. Trata-se de termo técnico da abordagem. A palavra contingência não é 
termo técnico e não equivale ao termo completo. Nas seguintes, basta CR. 

7. A expressão déficit de repertório social implica um déficit radical. Parece-nos mais 
apropriado redigir déficit no repertório social. Ou seja, a pessoa apresenta limitações 
no repertório social e não ausência de repertório social 

8. Evitar gerúndio. Por exemplo, ao invés de redigir “controlamos o comportamento X, 
manejando CR”, escrever “o comportamento X foi controlado por meio do manejo de 
CR do tipo Y”. 

9. Evitar uma redação pessoal, por exemplo: “fizemos”, “alteramos”, “manipulamos” etc. 
Substituir por: “fez-se” ou “foi feito”, “alterou-se” ou “foram alteradas”, “manipulou-se” 
ou “foram manipuladas”. 

10. Usar de preferência “por meio de... alterações nas CR” ao invés de “através de... 
alterações nas CR”. 

11. Usar o verbo desenvolver quando se tratar de ampliação, aperfeiçoamento, aumento 
de variabilidade de respostas já existentes. Usar o verbo instalar quando se tratar de 
aquisição de novas respostas. 

12. Não usar a preposição “para” sempre que der uma conotação finalista para o 
comportamento. Esse é o caso quando o termo “para” puder ser substituído por “a fim 
de”, Em tal situação NÃO USAR para (e nem “a fim de”!). Ex: a criança chora para 
produzir atenção (conceito finalista, estranho à proposta comportamental). Substituir 
por: a criança chora e produz atenção (eventos passíveis de observação). 



 

 

13. Evitar a reificação de termos. Por exemplo, usar “os resultados incluíram” ou “os 
resultados foram” (note o uso do passado, pois o relato se refere a fatos já ocorridos). 
Não usar: “os resultados mostraram” (eles não mostram); “a escola disse” (a escola 
não fala) etc. 

14. O processo terapêutico envolve algum nível de análise, avaliação e intervenção em 
todas as sessões. Evitar o uso da expressão “sessões de avaliação”, pois propõe que 
há uma divisão arbitrária (que no nosso caso é inapropriada) entre uma etapa de 
avaliação e outra de intervenção terapêutica. 

15. Evitar expressões tais como: alta frequência ou baixa frequência de comportamentos 
quando estes não foram mensurados. Substituir por excesso ou déficit.  
 

16. Evitar os termos comportamentos adequados ou inadequados, pois supõem que há 
critérios para tal tipo de classificação. Substituir por desejados e indesejados, termos 
que expressam uma avaliação das pessoas envolvidas no processo.  
 

17. Todos os trabalhos produzidos no ITCR devem conter, no título, o termo Terapia por 
Contingências de Reforçamento (TCR), pois é uma maneira de garantir que pesquisas 
feitas via internet localizem toda a produção da nossa proposta terapêutica  

 

18. Instruções para correta inclusão da afiliação: 

a. Use como critério inicial a instituição onde foi conduzido o estudo. 

b. Uma segunda inserção de afiliação possível é a instituição que deu algum tipo 

de apoio financeiro para realização do estudo. 

c. Não devem constar da afiliação: locais ou instituições de trabalho ou de ensino 

do profissional (salvo se enquadrados nos itens 1 ou 2). A afiliação não é 

minicurrículo. 

d. Ser aluno de uma instituição educacional, se ela não tem relação direta com o 

estudo conduzido, por si só não justifica citá-la como parte da afiliação. 

 

19. Dê preferência ao uso de “ficar (ou estar) sob controle...” quando se referir às funções 
de eventos antecedentes. Assim, evite escrever: “o cliente ficou sob controle das 
consequências de seus comportamentos”; porém, adote “o cliente ficou sob controle 
das instruções do terapeuta”. Por outro lado, procure usar termos como “foi modelado, 
foi mantido, foi selecionado, foi enfraquecido, foi fortalecido etc” quando se referir às 
funções dos eventos consequentes. Por exemplo: os comportamentos da criança 
estavam sendo mantidos pela atenção dispensada pelos pais. 
 

20. Comportamentos são punidos, reforçados etc, e não repertórios. 
 

21. Não estudamos história de vida. O trabalho do terapeuta não consiste em preparar 
biografia do cliente. Trabalhamos com história de contingências de reforçamento, que 
se caracteriza pela identificação de eventos de interação entre o cliente e seu ambiente 
físico, familiar, social em geral, com destaque às funções dos eventos e não mera 
descrição deles. 

 



 

 

22. O terapeuta não se comporta diante dos comportamentos do cliente. Opte por 
escrever: se comporta sob controle dos comportamentos do cliente. 
 

23. O uso de termos da classificação do DSM só deve ocorrer como citação do uso feito 
por psiquiatras ou médicos. Tal manual não é instrumento de avaliação do analista de 
comportamento (nem do psicólogo, de modo mais amplo). Trata-se de uma 
classificação essencialmente fenotípica, pois se detém na identificação das respostas 
apresentadas pelo cliente e não nas funções que tais respostas têm e, em segundo 
lugar, é organicista, pois assume que o funcionamento orgânico – a fisiologia em 
essência – explica comportamentos (pode-se aceitar com reservas a importância dos 
determinantes genéticos para as respostas de primeiro nível de seleção) e, como 
decorrência de tal concepção o uso de medicação e de outras possíveis intervenções 
médicas altera comportamentos ou estados corporais que produzem comportamentos. 
O analista de comportamento pode trabalhar em conjunto com o médico, mas ambos 
adotam modelos de classificação e de manejo das patologias (ou das dificuldades 
comportamentais) diferente. O fato de haver uma aproximação entre a neurociência e a 
análise de comportamento não significa que os profissionais de uma ou outra área 
devem utilizar procedimentos que não lhe sejam próprios. Não cabe ao psicólogo 
indicar um exame por tomografia, nem identificar ou alterar remédios recomendados 
pelo médico, por exemplo. Por outro lado, as intervenções comportamentais supõem 
domínio de conceitos, conhecimentos de técnicas de atuação terapêutica e 
embasamento em procedimentos experimentais que não são próprios de formação 
médica. (Seria desejável que fossem!). No entanto, uma atuação profissional não se 
rende a outra; elas se complementam. Enfim, a análise do comportamento adota o 
modelo psicológico, e não o modelo médico para conceituar o processo 
psicoterapêutico e implementar as intervenções.   
 

 

Parecer: 

Seu trabalho está aceito! 

- Introduza as alterações sugeridas. 

 - Atente para as correções que a Comissão Científica introduziu no texto. O resumo será 
publicado com tais alterações. Sugerimos que você releia todo o resumo e nos alerte caso 
encontre alguma frase ambígua ou que não represente aquilo que foi de fato realizado por 
você. Sempre que a Comissão Científica pedir esclarecimento ou solicitar uma redação mais 
clara, mesmo que o resumo já esteja aceito, tais pedidos devem ser atendidos e incorporados 
no resumo.  

- Faça a adequação às instruções gerais, caso se apliquem ao seu trabalho. 

- Na Comunicação Oral propriamente dita, as sugestões apontadas devem ser atendidas. 


