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O objetivo do presente trabalho foi aumentar a discriminação das contingências de 
reforçamento (CR) em operação na vida da cliente, assim como ampliar e instalar 
repertórios sociais que possibilitassem diminuição de conflitos na relação com o 
marido e a filha e acesso a reforçadores positivos em seu cotidiano. Joana (50) estava 
em atendimento há oito meses, era casada com Jurandir (47) há 29 anos, mãe de 
Melissa (25) e de Marlon (27; casado), morava em Curitiba com o marido, a filha e a 
neta Karina (8 meses). Era católica e frequentava assiduamente a igreja. A queixa 
apresentada pela cliente foi: “estou sensível”, “quando eu vou dizer ‘me ajude’ 

ninguém entende. (...) Me ajude a me expressar! (...) tô cheia de dar tudo na mão” (...). 
Foi detectado pelo terapeuta que Joana apresentava déficit generalizado de repertório 
para alterar as CR em operação; entre eles, déficit para discriminar e alterar as CR em 
operação, que produziam sentimentos de frustração, raiva e desamparo. Além disso, 
estavam presentes déficits de repertório social (destaque para o déficit de respostas 
de contracontrole); alta sensibilidade a eventos aversivos, diante dos quais emitia 
respostas de fuga-esquiva, inadequadas e ineficazes; excesso de regras disfuncionais 
e sentimentos intensos de responsabilidade. Joana não confiava no repertório do 
outro, tomando para si responsabilidades que não lhe cabiam. Em função disso, eram 
frequentes comportamentos de se queixar, reforçados positivamente. A cliente não 
consequenciava adequadamente os comportamentos das pessoas do seu convívio; 
seus comportamentos tinham, predominantemente, função de extinção ou de punição 
para o outro. Joana raramente reforçava positivamente comportamentos adequados 
de outros (não modelava comportamentos) e esperava que as pessoas se 
comportassem da maneira como ela considerava correta. Por fim, seus 
comportamentos não eram mantidos pelo que produziam sobre o outro, mas apenas 
pelo que produziam para ela própria (insensibilidade ao outro). Apresentava baixo 
repertório para produzir reforçadores positivos para si. Joana cantava e elaborava 
apresentações no computador para os colegas, atividades que desempenhava na 
igreja e relatava terem função reforçadora positiva “(...) Eu fico feliz, leve, com vontade 

de criar!” Os procedimentos adotados incluíram a descrição das CR em vigor, 
instalação e ampliação de comportamentos sociais, através de modelagem, instruções 
verbais, apresentação de modelos e reforçamento diferencial. Os resultados 
observados são modestos e ainda são frequentes respostas de fuga-esquiva nas 
sessões, mas é possível detectar a ocorrência de descrições mais precisas das CR, 



 

 

diminuição gradativa no comportamento de queixar-se e um aumento gradual na 
discriminação dos próprios comportamentos e de suas consequências. Destaca-se 
que o processo terapêutico continua em andamento. 
 

 


