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O objetivo do presente trabalho foi desenvolver e ampliar, a partir da Terapia por 
Contingências de Reforçamento (TCR), o repertório de estudos e o repertório social de 
um adolescente em atendimento psicoterapêutico. O cliente tinha 12 anos, cursava a 
sexta série do Ensino Fundamental e morava com os pais. A queixa apresentada pelos 
pais era de que o filho se “dispersava facilmente” durante as atividades escolares e que 
suas notas eram ruins. O cliente apresentava dificuldade em ficar sobre controle de 
estímulos adequados para realização de tarefas acadêmicas, não tinha horário e local 
definido para realização das mesmas e apresentava estratégias pouco eficientes de 
estudo. Também apresentava dificuldades em interagir com os pais, professores e 
colegas da escola.  Para desenvolvimento do repertório de estudos foram utilizadas 
instruções verbais que descreviam estratégias para escolher lugares e horários 
adequados para realizar as tarefas escolares e utilizar técnicas de leitura para estudar 
textos acadêmicos. Concomitantemente, a terapeuta utilizou os procedimentos de 
economia de fichas, controle de estímulos concorrentes com a tarefa, reforçamento 
diferencial e realizou sessões de orientação aos pais. Para ampliação do repertório social 
foram utilizados os procedimentos de reforçamento positivo, reforçamento diferencial de 
outras respostas, descrição das contingências de reforçamento possivelmente em 
operação, instrução, ensaio comportamental, modelagem e fading. Como forma de 
programar a generalização dos comportamentos sociais para o ambiente natural foram 
realizadas sessões de acompanhamento terapêutico e de orientações aos pais. Como 
principais resultados alcançados destacam-se o desenvolvimento de uma rotina de 
estudo, melhora no desempenho acadêmico e mudanças qualitativas nas interações 
sociais.  
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