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É sabido que é na estrutura da família que ocorre o processo de socialização primária do 
indivíduo. É na família também que o indivíduo começa a ter contato com os 
reforçadores, ou com a falta deles, no caso das relações familiares disfuncionais. Este 
estudo de caso busca analisar algumas das consequências das relações familiares 
disfuncionais na vida do cliente em questão e de que forma a Terapia por Contingências 
de Reforçamento pode contribuir para o desenvolvimento mais apropriado do mesmo. 
Trata-se do relato de caso clínico de um adolescente (17) que procurou a terapia por 
apresentar “dificuldade de fazer escolhas”, dificuldade no relacionamento com a 
namorada “ciumenta” e medo de ser julgado por pessoas desconhecidas. Durante o 
atendimento do cliente, foi possível identificar que ele: (1) apresentava repertório verbal 
limitado; (2) não respondia diferencialmente aos estímulos do ambiente; (3) tinha 
significativo déficit em seu repertório social; (4) não tinha repertório capaz de produzir 
reforçadores na relação com a namorada, assim como não emitia respostas de 
contracontrole quando a namorada se comportava de maneira indesejada; (5) mantinha 
os comportamentos “ciumentos” da namorada por um esquema de reforçamento 
intermitente. Os objetivos do processo psicoterapêutico e as intervenções planejadas 
pela terapeuta foram: (a) desenvolver o repertório verbal; para tanto, diante de relatos 
vagos, a terapeuta emitia SDs para que o cliente ficasse sob controle das características 
desejadas e indesejadas de seu relato verbal e emitisse tatos mais precisos e 
detalhados, os quais eram consequenciados com verbalizações da terapeuta com 
possível função reforçadora positiva; (b) aumentar a probabilidade de reforçamento nas 
interações do cliente, por meio de dicas verbais sobre propriedades do ambiente que 
sinalizariam diferencialmente a probabilidade do comportamento do cliente ser 
consequenciado com punição, extinção ou reforço positivo na interação com seus pares; 
(c) ensinar ao cliente formas adequadas de conseguir atenção e carinho, por meio de 
descrições das contingências de reforçamento (CR) em operação e de instruções verbais 
sobre como se aproximar do outro de maneira mais funcional; e (d) melhorar a descrição 
de sentimentos por parte do cliente, por meio do reforçamento diferencial dos relatos. 
Como consequência da análise e da aplicação dos procedimentos, foram observados os 
seguintes resultados: o cliente melhorou seu relacionamento interpessoal, conseguindo, 
desta forma, outras fontes de reforçadores; passou a se expressar de forma mais 
“assertiva”, melhorando seu relato verbal; passou a descrever melhor seus sentimentos, 
e ficou sob controle da função que seus comportamentos tinham no relacionamento com 
a namorada. 
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