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O presente estudo objetiva descrever o processo psicoterapêutico de Felipe (28) e evidenciar 

como os produtos de uma história de contingências de reforçamento (CR) podem produzir 

insensibilidade às CR em operação. As queixas iniciais apresentadas pelo cliente foram “perda 

de identidade” e “dificuldade em agir com naturalidade”. Foram constatadas as seguintes 

dificuldades do cliente: excesso de comportamentos governados por regras, déficit de 

comportamentos de expressar opiniões e sentimentos e excesso de tatos distorcidos. Tais 

dificuldades foram possivelmente produzidas a partir da interação do cliente no contexto 

familiar. O pai fornecia modelos indesejados de interação, apresentava estímulos 

discriminativos e consequenciava as respostas do filho arbitrariamente, privando Felipe da 

exposição a ambientes nos quais o comportamento dele poderia ser consequenciado de forma 

natural. A mãe do cliente interagia passivamente e não fornecia modelos alternativos de 

atuação. Caso Felipe não seguisse as regras do pai, seus comportamentos eram punidos 

verbalmente. O pai do cliente reforçava negativamente as classes de respostas de ficar sob 

controle da aprovação do outro e valorizar poder aquisitivo. O repertório do cliente foi instalado 

por fuga-esquiva, o que, juntamente com o governo por regras, diminuía sua sensibilidade às 

conseqüências naturais do responder e produzia sentimentos de ansiedade e baixa 

autoconfiança. O comportamento do cliente ficava apenas sob controle das consequências 

arbitrárias apresentadas pelo pai e respostas que produziam consequências reforçadoras 

naturais não eram fortalecidas. O objetivo da terapia foi aumentar a sensibilidade do cliente às 

CR em operação, diminuir o controle por regras e desenvolver repertório social. Os 

procedimentos de intervenção utilizados pelo terapeuta foram: emitia tatos estendidos; 

descrevia novos possíveis antecedentes para o cliente formular análises sobre sua relação 

com as pessoas; consequenciava com possível função reforçadora positiva respostas de 

expressar opiniões e sentimentos; reforçava diferencialmente possíveis tatos puros; descrevia 

possíveis consequências do responder em interações sociais; e dava instruções verbais sobre 

a emissão de respostas que pudessem produzir reforçamento positivo e negativo. Os 

resultados foram: Felipe identificou possíveis determinantes de seu comportamento; 

apresentou respostas com possível função evocativa e estabelecedora de respostas futuras; 

aumentou a frequência de respostas de emitir opiniões e sentimentos que produziam reforço 

positivo; aumentou a variabilidade de respostas que produziam estimulação reforçadora 

positiva; e ficou mais sob controle das consequências naturais que seu comportamento 

produzia. 
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