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Letícia (39), mãe de três filhos, casada, apresentava déficits no repertório de descrição 

de contingências de reforçamento (CR), excesso de comportamentos governados por 

regras e emissão de respostas com topografia agressiva em situações cotidianas. A 

cliente agia prioritariamente sob governo de regras derivadas de instruções dadas pela 

mãe e pela religião que praticava. No início da terapia, mãe da cliente exercia também, 

controle financeiro sobre a mesma, mantendo todas as classes de comportamentos 

com função de seguir regras independente de privação específica.  Assim, a 

sensibilidade diante das CR naturais foi substituída por responder sob controle das 

correspondências feitas entre os comportamentos emitidos pelas pessoas e as 

descrições feitas pelos agentes das regras sobre como elas deveriam se comportar. O 

reforçamento negativo manejado pelos agentes formuladores de regras mantinha o 

comportamento de seguir instruções, uma vez que evitava as consequências 

aversivas descritas pela agência controladora. Foram utilizados princípios e 

procedimentos básicos de modificação do comportamento no planejamento e na 

execução de intervenções para superar as principais dificuldades. Os principais 

procedimentos foram: emissão de comportamentos verbais autoclíticos; emissão de 

estímulos antecedentes com possível função discriminativa; descrição de CR em 

operação; emissão de respostas com possível função reforçadora positiva diante de 

respostas de autocontrole da cliente. Tais procedimentos objetivavam, prioritariamente, 

a reformulação de autorregras pela cliente, a emissão de respostas mais amenas 

diante de desentendimentos familiares, melhor organização do relato da cliente, a 

discriminação do produto dos comportamentos dela, entre outros.  Os resultados 

obtidos comprovaram a eficácia da intervenção. Assim por exemplo, houve diminuição 

na ocorrência de respostas agressivas na resolução de desentendimentos familiares e 

houve aumento de situações em que a cliente ficou sob controle do produto de seu 

próprio comportamento, provocando modificações positivas nas relações da cliente 

com o marido e os filhos.       
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