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O objetivo do estudo foi ampliar repertórios de autocontrole e de contracontrole, bem 
como, ampliar repertórios que produzissem reforçadores positivos para a cliente, visando 
melhorar o relacionamento com o pai e amenizar sentimentos de frustração, tristeza e 
abandono. Carolina (15) cursava o 1º ano do Ensino Médio numa escola estadual do 
interior de São Paulo. Filha única de Adriana (32) e Carlos (40), residia com o pai. 
Adriana faleceu sete meses antes do início do tratamento psicoterapêutico. As queixas 
apresentadas referiam-se à “falta de vontade” para realizar atividades diárias, 
sentimentos de ciúmes e de abandono em relação o pai, dificuldades em lidar com 
sentimentos de frustração e em manter o autocontrole no relacionamento com o pai e 
com o namorado. Os principais déficits comportamentais detectados pela psicoterapeuta 
foram alta sensibilidade da cliente às consequências imediatas (baixo autocontrole e 
baixa tolerância à frustração) e repertório do terceiro nível de seleção empobrecido. 
Carolina apresentava excesso de respostas de contracontrole inadequadas 
(comportamentos de birra), mantidos pela produção de reforçadores. Os comportamentos 
adequados do repertório da cliente eram a discriminação de algumas contingências de 
reforçamento (CR) em vigor, comportamento verbal enriquecido e repertório adequado 
para aprendizagem, estando ausentes relatos de dificuldades escolares. Os 
procedimentos empregados para aumentar a emissão de comportamentos de 
autocontrole e de tolerância à frustração foram: instrução verbal, modelos de 
comportamentos adequados, reforço diferencial e verbalizações com possível função de 
punição amena para comportamentos que produziam consequências aversivas para a 
cliente. Visando ensinar Carolina a discriminar os antecedentes aos quais respondia e os 
produtos de seus comportamentos, utilizou-se a descrição de CR e de princípios da 
Análise do Comportamento (reforço e punição). Para aumentar a emissão de 
comportamentos adequados de contracontrole foram utilizados: ensaio comportamental, 
instrução verbal e verbalizações com possível função reforçadora positiva para 
consequenciar respostas adequadas. Com o intuito de instalar e ampliar repertório de 
sensibilidade ao outro, foram descritas as consequências aversivas do comportamento 
“insensível”, (brigas e afastamento de pessoas) e foram fornecidos modelos de 
comportamentos que produzissem reforçadores nas relações. Carolina abandonou a 
psicoterapia após 20 atendimentos. Os resultados alcançados ficaram restritos à 
discriminação das CR que produziam e mantinham seus comportamentos, visto que a 
comunidade na qual a cliente estava inserida não consequenciava adequadamente a 
emissão de novos comportamentos. Foram também detectadas alterações 
comportamentais descritas pelo namorado, diminuição de relatos envolvendo 
sentimentos de tristeza e abandono, e alterações nos comportamentos emitidos no 
relacionamento com o pai.  
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