
 
 

 
Atividade: Como fiz 
 

DISCRIMINAR E EXPRESSAR SENTIMENTOS: COMO A TERAPIA POR 
CONTINGÊNCIAS DE REFORÇAMENTO (TCR) PODE DESENVOLVER TAIS 

COMPORTAMENTOS 
 
PATRÍCIA PANHO FERRONATO  
ITCR – Campinas 

Gabriela (29) era formada em Letras e trabalhava na área técnica em uma 
multinacional. Relatava ter frequentes dores de cabeça e ser “dura e áspera” nas 
relações sociais: "Vou guardando, guardando, até explodir". Foi possível identificar que 
a cliente tinha poucas relações afetivas com amigos e familiares e comportava-se por 
fuga-esquiva, deixando de expressar seus sentimentos ou sua opinião por receio da 
desaprovação do outro. Em sua história de contingências de reforçamento (CR), 
Gabriela não teve acesso a modelos funcionais de expressão verbal de sentimentos e 
opiniões e  tentativas de comportar-se nesse sentido não foram selecionadas. A mãe 
era impositiva: dava instruções a respeito de como os membros da família deveriam se 
comportar, não levando em conta os sentimentos dos envolvidos, mas prioritariamente 
desempenhos que considerava adequados. Além disso, punia o não seguimento de 
tais instruções ou um desempenho considerado aquém do desejado. O pai era 
submisso: acatava as instruções e as consequências advindas da mãe a despeito dos 
sentimentos produzidos.  Sendo assim, a cliente não tinha aprendido a expressar 
sentimentos de forma desejável e usualmente esquivava-se de fazê-lo. Diante de 
situações nas quais eram exigidas as opiniões da cliente, como, por exemplo, no 
trabalho, Gabriela se expressava de maneira agressiva e intolerante com os colegas. 
Tal fenótipo comportamental, aliado ao conteúdo das verbalizações que enfatizavam a 
valorização do desempenho em detrimento das relações sociais, fazia com que 
Gabriela fosse vista pelos colegas como pouco reforçadora e pouco afetiva. A cliente 
discriminava que os comportamentos emitidos adquiriam função aversiva para os 
colegas, e que, consequentemente, produziam eventuais aversivos também para si, 
como por exemplo: não ser chamada para alguns eventos sociais ou falas como a do 
chefe: "você contamina o ambiente, você está dark". A inabilidade em expressar 
sentimentos fazia com que os comportamentos relacionados à demonstração de afeto, 
quando apresentados, fossem punidos ou extintos pela comunidade verbal da cliente. 
Gabriela, por outro lado, geralmente era reforçada por sua competência e habilidade 
na função que exercia. Assim,  passou a valorizar prioritariamente o desempenho, 
tanto seu como dos outros . Com os objetivos de desenvolver o repertório de 
discriminação e de expressão de sentimentos, os procedimentos adotados foram: 
descrição das CR em operação e dos sentimentos por elas produzidos, apresentação 
de modelos, modelagem, instrução verbal e reforçamento diferencial. A terapeuta 
utilizou, por exemplo, ensaio comportamental e, durante tal atividade, apresentava 
modelos e instruções verbais, e consequenciava diferencialmente respostas mais 
próximas do comportamento final desejado. A cliente passou a consequenciar o outro 
de forma contingente, porém mais amena. Começou a expressar-se de forma mais 
desejável quando estava chateada ou magoada, o que produzia alívio para Gabriela e 
favorecia a manutenção das relações. A expressão de sentimentos e o aumento da 
emissão de respostas afetivas eram reforçadas arbitrariamente pela terapeuta e, 
possivelmente, de forma natural pelas pessoas com as quais convivia. Foi possível 
observar indicativos de mudanças positivas na interação da cliente com pessoas 
próximas. 
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