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O presente trabalho teve como objetivo descrever sob controle de quais eventos a 
psicoterapeuta respondia ao realizar as análises funcionais que permitiram traçar os 
objetivos e procedimentos terapêuticos aplicados durante os atendimentos a um 
adolescente com queixa inicial de “crises de pânico” e “medos” (de andar de ônibus, de 
cemitério, de morte dos pais, entre outros). Carlos (13) era filho adotivo de Chico (40) e 
Maria (38). No início do processo terapêutico cursava o 8° ano do Ensino Fundamental 
em sala regular numa escola particular. Embora sem testagem específica, havia suspeita 
de deficiência intelectual, por parte dos pais. As dificuldades comportamentais de Carlos 
incluíam respostas de medo, ansiedade, controle disfuncional por regras, 
comportamentos supersticiosos, baixo repertório em habilidades matemáticas, déficits 
para produzir Sr+ de natureza social, baixa tolerância à frustração, presença de fantasias 
“de perfeição”, baixa autoestima, baixa autoconfiança, respostas indesejadas com função 
de chamar atenção. Segundo relatos dos pais, Carlos começou a ler aos 2 anos (sem 
compreensão); nessa época já se interessava por futebol, noticiários da TV e política. As 
CR em operação na vida de Carlos envolviam choque de culturas: origem humilde e 
regras advindas da família adotiva versus contato com padrões da classe alta dos 
colegas de escola. Seus familiares o avaliavam como inapto social, funcional e 
intelectualmente; o “superprotegiam” promovendo um ambiente com grande 
disponibilidade de Sr+ e baixo custo de resposta em atividades cotidianas como a 
arrumação do próprio quarto e ajudar em tarefas da casa, como fazer pequenas compras. 
Em contrapartida, estabeleciam CR coercitivas em relação ao desempenho escolar, 
ameaçando-o, por exemplo, de mudá-lo de escola caso tirasse notas baixas ou “se 
comportasse mal”. Dessa forma, os pais deram origem a padrões de alta exigência de 
desempenho, os quais eram acompanhados por operantes e respondentes de ansiedade 
em determinados contextos, bem como baixa tolerância à frustração em outros. Os 
objetivos terapêuticos gerais foram: 1) instalar e ampliar a discriminação entre eventos, 
visando a colocar Carlos sob controle das reais variáveis que afetavam seu 
comportamento, assim como o do outro e enfraquecer comportamentos de “fantasiar” 
como achar “que ninguém tem problema só eu”; “A vida de todos os meus amigos é 
perfeita”; 2) instalar e ampliar repertório desejado pelo contexto social, que produzisse 
Sr+ de natureza social e outros; 3) instalar e ampliar repertórios que proporcionassem 
independência e autonomia, a fim de reduzir comportamentos operantes e respondentes 
de ansiedade. Carlos ainda está em processo terapêutico. No final de 2012 se formou no 
Ensino Médio e foi convidado a ser um dos oradores da turma; fez a prova do ENEM e foi 
aprovado em 3 universidades públicas e uma particular. Relatos de medos e ansiedade 
são menos frequentes e com menor intensidade e duração. 
 
Palavras-chave: Terapia por Contingências de Reforçamento (TCR); Deficiência 
intelectual; comportamento de “fantasiar”; ansiedade. 
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