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O presente estudo apresentou como principal objetivo a compreensão das contingências 
de reforçamento (CR) aversivas que produziam sentimentos de ansiedade em Gustavo 
(9), assim como a diminuição desse sentimento a partir de mudanças comportamentais 
dos pais e do cliente. Os pais de Gustavo apresentaram como queixa comportamentos 
indesejados emitidos pelo filho, tais como: não prestar atenção no que era dito para ele; 
comportamentos de agitação e impulsividade, que eram manifestados em diferentes 
ambientes (escola, casa, locais públicos). Em decorrência disso, também eram 
problema as consequências desses comportamentos, como irritação dos pais, 
advertências da escola e briga com os colegas. Os problemas comportamentais 
apresentados pelo cliente incluíam: dificuldade em ficar sob controle das regras 
apresentadas pela comunidade; acesso restrito a reforçadores positivos disponibilizados 
pelos pais, a partir da emissão de comportamentos considerados desejados pelos 
mesmos (ex: ter acesso a uma viagem somente se agisse “corretamente”); dificuldade 
em emitir comportamentos de fuga-esquiva mais eficientes a longo prazo, como por 
exemplo, quando se chateava com um amigo, respondia imediatamente, muitas vezes 
de forma agressiva; desenvolveu autorregras que descrevia o quanto precisava se 
desempenhar bem para, então, ter acesso a determinados reforçadores positivos, como 
atenção e brincadeiras, mesmo que a contingência não sinalizasse tal condição; e 
emissão de comportamentos impulsivos e de agitação (inclusive, movimentos repetitivos 
com a cabeça). A partir da análise de CR, observou-se que as dificuldades 
apresentadas no contexto escolar, na maioria das vezes, estavam relacionadas com a 
autorregra apresentada por Gustavo, que descrevia a necessidade de “estar em 
destaque”. Quando ele não conseguia se comportar de acordo com a autorregra, 
Gustavo se sentia ameaçado pela perda de reforçadores sociais e apresentava 
sentimentos de ansiedade e comportamentos impulsivos, o que fazia com que reagisse 
imediatamente ao seu déficit comportamental, emitindo respostas indesejadas, de forma 
a produzir mais consequências aversivas (ex: brigas na escola, advertências). Os pais 
ficavam somente sob controle dos comportamentos indesejados de Gustavo, o que 
contribuía para que não disponibilizassem, de forma devida, reforçadores positivos para 
o filho. Gustavo, então, apresentava sentimentos de ansiedade quando não apresentava 
o desempenho que era esperado dele (e que ele próprio esperava emitir)  e emitia 
comportamentos impulsivos, que produziam  punição. Os procedimentos adotados no 
processo psicoterapêutico consistiram em: reforçamento positivo de comportamentos 
alternativos e incompatíveis aos indesejados emitidos por Gustavo; aplicar 
consequências aversivas amenas, contingentes a comportamentos inadequados - mas 
somente a esses comportamentos - e não de forma generalizada como ocorria 
anteriormente; descrever tais comportamentos para o cliente, como forma de facilitar 
sua discriminação de quais comportamentos eram considerados inadequados e, dessa 
maneira, reduzir a probabilidade de emissão futura dessa classe de comportamentos; 
possibilitar o acesso a outros reforçadores positivos. Os pais participaram intensamente 
do processo psicoterapêutico, seguindo os procedimentos acima propostos, o que 
determinou possibilidades de modificação das CR geradoras de sentimentos de 
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ansiedade. Conseguiram aplicar as orientações oferecidas, conforme relato do pai: 
“Evidenciar qualquer outro comportamento de Gustavo, além de ter mais paciência, e 
quando precisar chamar atenção, fazê-lo, mas sem prejuízo do lado afetivo, ‘sem 
briga’.”. O cliente passou a ficar mais sob controle de regras descritas pela comunidade, 
diminuíram os sentimentos de ansiedade e as brigas, assim como as reclamações da 
escola.   

Palavras-chave: Ansiedade; Orientação de Pais; Terapia por Contingências de 
Reforçamento (TCR). 


