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LIMITES DA ATUAÇÃO TERAPÊUTICA: QUANDO A QUEIXA É FUNCIONAL PARA A 

MÃE - ESTUDO DE CASO EM TERAPIA POR CONTINGÊNCIAS DE 
REFORÇAMENTO (TCR) 
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O pai de Alice (04) havia falecido há cerca de seis meses em decorrência de um acidente 

de trabalho. Após a morte do pai, Alice passou a viver com a mãe e os irmãos em uma 

edícula nos fundos da casa dos avós paternos. A mãe de Alice a trouxe para terapia 

atendendo a sugestão da professora, pois Alice apresentava grande resistência em ir à 

escola: quando a mãe sinalizava que a hora de ir para escola se aproximava, Alice dizia 

que não queria ir, que tinha medo, chorava, escondia-se e agarrava-se aos móveis. 

Comportamentos similares eram apresentados ao longo do trajeto para a escola, que era 

percorrido a pé por Alice e a mãe. Eventualmente, Alice dizia à mãe que não queria ir à 

escola por ter medo de que a mãe também morresse enquanto estivessem separadas. 

Usualmente, diante desse argumento, a mãe permitia que ela ficasse em casa ou, se 

durante o trajeto, recuava e a levava de volta para casa. Quando a mãe (geralmente com 

interferência da professora) conseguia deixá-la na escola, ou quando era um dos irmãos 

mais velhos que a levava, Alice ficava bem, permanecendo na escola durante  todo o 

período da tarde, envolvendo-se nas atividades propostas e interagindo com os colegas. 

Se, porventura, a mãe permanecesse por perto, mesmo que atrás do muro da escola, 

Alice intensificava os comportamentos de relutar em permanecer na escola, até que a 

professora finalmente permitia que a mãe a levasse para casa. Na ocasião em que 

procuraram por terapia, Alice já não frequentava as aulas há duas semanas. A mãe 

relatava que os comportamentos de relutância eram intensos mesmo em casa, e que a 

simples menção da palavra escola era suficiente para desencadeá-los. Tal padrão 

comportamental pode ser verificado pela terapeuta em sessão. Ficou claro, desde o 

princípio, que o sucesso do processo terapêutico estaria atrelado em grande medida a 

mudanças nos comportamentos da mãe, de forma a alterar as contingências de 

reforçamento (CR) atualmente em vigor. A hipótese de trabalho da terapeuta era que a 

atenção da mãe vinha mantendo os padrões comportamentais de Alice. Para a mãe, que 

estava em pleno processo de luto em decorrência das perdas afetivas e com problemas 

de ordem prática decorrentes da morte do esposo, era extremamente funcional a 

presença integral de Alice em casa, pois a filha lhe era grande fonte de reforçadores (e 

vice-versa). Após aproximações sucessivas, em sessões externas, dos estímulos 

antecedentes relacionados à escola, Alice voltou a frequentar as aulas e a entrar em 

contato com reforçadores naturais e arbitrários disponíveis no ambiente escolar. Na 

semana seguinte a essa mudança, a mãe de Alice encerrou a terapia. Em contato 

estabelecido um mês depois, a mãe revelou que tirou a filha da escola. A proposta da 

presente apresentação é não somente apresentar o caso de Alice, mas discutir as 

possibilidades do terapeuta quando de alguma forma é funcional para os pais que a 

queixa inicial se mantenha. 
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Palavras-chave: Terapia por Contingências de Reforçamento (TCR); terapia com 

crianças; limites da atuação terapêutica. 


