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O presente trabalho demonstra a importância da análise de contingências de 
reforçamento (CR) para o planejamento e desenvolvimento adequados da intervenção 
psicológica. Pedro (08) era filho de Maria (26). A queixa principal era que apresentava 
comportamento agressivo na escola (não queria aprender a ler, não participava das 
atividades, era agressivo com os colegas, gritava com a professora e monitores, etc.). 
Adicionalmente, a mãe solicitava uma intervenção para o Transtorno de Déficit de 
Atenção e Hiperatividade (TDAH). A terapeuta passou a investigar as CR que 
produziam e mantinham os comportamentos agressivos na escola e a buscar 
alternativas para alterar o ambiente escolar. Além disso, a terapeuta avaliou o TDAH. 
Os relatos dos familiares e da equipe da escola indicaram que: a) os comportamentos 
indesejados eram mantidos por reforço positivo e negativo; b) tanto a família quanto a 
escola apresentavam baixa frequência de respostas de contracontrole; c) o cliente 
apresentava comportamento de fuga-esquiva frente a atividades que considerava 
"chatas"; e d) ambiente tanto escolar quanto familiar com pouco reforço positivo. A 
partir desses dados a terapeuta passou a: 1) identificar a função dos comportamentos 
da queixa e descrever para a família os três termos das CR; 2) fornecer modelo de 
estratégias que a equipe da escola poderia utilizar, diante de comportamentos tanto 
desejados quanto indesejados; 3) apresentar instruções verbais sobre o que a família 
poderia fazer para instalar comportamento de estudo; e 4) identificar estímulos 
antecedentes (Sd/Sdelta) às respostas do cliente, evitando generalizações 
disfuncionais. O cliente foi alfabetizado e passou a participar das atividades escolares 
e a ser incluído nas brincadeiras durante o intervalo. A família passou a emitir 
comportamentos de contracontrole e a identificar a função dos comportamentos do 
cliente. 
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