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 Rosana (37) foi encaminhada à terapia pela psicóloga que atendia sua filha e por 
indicação médica.  Na primeira sessão, se queixou de fortes dores de cabeça e dores 
no estômago quando ficava preocupada. Além disso, relatou desânimo, falta de 
perspectivas de crescimento no trabalho e problemas no relacionamento com Valter, 
um ex-namorado com quem teve sua filha. Durante o processo terapêutico, a 
terapeuta identificou que a cliente apresentava: dificuldade em consequenciar 
adequadamente respostas emitidas pelo outro; dificuldade em ficar sob controle 
adequado das contingências de reforçamento (CR), emissão de comportamentos 
governados por regras; emissão de comportamentos persecutórios no ambiente de 
trabalho; e dificuldade em produzir reforçadores positivos para si. As dificuldades da 
cliente eram produtos de uma história de CR coercitivas, das quais a mãe era modelo. 
Durante as sessões, era constante Rosana relatar que um de seus medos era 
reproduzir os modelos da mãe em relação à criação da filha. Por outro lado, foram 
identificados como comportamentos desejados: interesse e comprometimento no 
processo psicoterapêutico; sentimento de responsabilidade com o trabalho e demais 
compromissos; e interesse e preocupação com relação ao desenvolvimento da filha. 
Os objetivos terapêuticos consistiram em: ensinar a cliente a consequenciar 
adequadamente respostas emitidas pelo outro; levá-la a ficar mais sob controle das 
CR e menos sob controle de regras; e ensinar a cliente a emitir respostas que 
produzissem estímulos reforçadores positivos para si e que permitissem a ela se 
esquivar de eventos aversivos. Para tais objetivos foram utilizados procedimentos 
como instruções verbais, descrição de contingências, modelos e reforçamento positivo 
(consequências com possível função reforçadora). Como resultado do processo 
terapêutico, a cliente passou a consequenciar diferencialmente respostas emitidas 
pela filha e pela mãe e a se comportar de forma a produzir mais estímulos 
reforçadores positivos para si.  
 
Palavras-chave: Terapia por Contingências de Reforçamento (TCR); regras; 
sentimento de responsabilidade. 
 
 
 

 
 


