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O objetivo do presente estudo é descrever um caso de déficit no repertório social, 

excesso de agressividade e sentimentos de baixa autoestima produzidos a partir de uma 

história de contingências de reforçamento (CR) de privação afetiva e modelos 

inadequados de interação. Renato (17) foi encaminhado à terapia pela mãe com as 

queixas de comportamentos agressivos e autolesivos, disritmia cerebral e hiperatividade. 

O cliente relatou se incomodar com sua oscilação de humor e sentimentos de solidão. 

Renato morava com a família, sendo esta composta pela mãe (50), pai (48) e dois irmãos 

(21 e 13). Em sua infância teve pouco contato com o pai e maior com a mãe. O pai lidava 

com os comportamentos indesejados do filho punindo-os com uma topografia agressiva, 

e a mãe apresentava estímulos contingentes com possível função reforçadora positiva, 

não se opondo as crises do filho, apenas as acolhendo após seu término. O modelo de 

interação mais forte, portanto, foi o do pai. Renato desenvolveu um padrão agressivo com 

função de fuga-esquiva em suas interações sociais e excesso de comportamentos 

indesejados que produziam reforçadores positivos sociais, como os comportamentos 

auto-lesivos, assistir filmes de terror e violência, interessar-se por assuntos não usuais 

etc. Os reforçadores positivos eram contingentes a seu desempenho estereotipado, não 

construindo assim sentimentos de autoestima. Os objetivos terapêuticos foram: 

desenvolver um repertório social que produzisse reforçadores positivos amenos e 

eliminasse estimulação aversiva com topografia mais adequada; diminuir os 

comportamentos agressivos e autolesivos; e produzir sentimentos de autoestima. Foram 

utilizados, com o cliente, os seguintes procedimentos: descrição das CR em operação; 

extinção em sessão dos comportamentos indesejados que possivelmente produziam 

atenção em seu contexto social natural; descrição das possíveis consequências dos seus 

comportamentos sobre o outro. Os resultados obtidos até o presente momento foram: 

discriminação do padrão de fuga-esquiva com topografia agressiva por ausência de 

repertório alternativo; discriminação dos sentimentos de solidão devido a baixa taxa de 

reforçadores positivos não-contingentes em suas interações sociais. O cliente continua 

em atendimento e está em processo de tomada de consciência do déficit no repertório 

social que dificulta suas relações amorosas.   
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