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Maria (54), funcionária pública aposentada, era casada com João(idade), profissão, com 
quem teve três filhas. Era a quinta filha dentre nove irmãos. A relação com o marido 
apareceu como queixa central: descrevia os comportamentos dele como “ruins” ou 
“insuficientes”. Ao longo da terapia, ficou clara a insatisfação da cliente com a condição 
socioeconômica em que vivia.  A história de contingências de reforçamento (CR)  da 
cliente foi marcada por perda de reforçadores, basicamente atenção,  na relação 
parental, após o nascimento dos irmãos mais novos;, sentia-se excluída pelos colegas na 
escola; teria sido rejeitada por sua “única paixão”, aos 15 anos; casou-se imaginando que 
o marido lhe ofereceria uma vida melhor e, novamente, se frustrou. Passou a apresentar 
amplo repertório de comportamentos fuga-esquiva em todos os ambientes que 
frequentava (igreja, trabalho etc.), tais como:. Ela não esteve exposta a uma história de 
afeto com os familiares, o que produziu déficits nas interações sociais. Tinha dificuldades 
para fazer amizades, manter contato com colegas, produzir reforçadores e evitar 
estimulação aversiva para si mesma nas relações com as pessoas etc. Foram aplicados 
os seguintes procedimentos com a finalidade de reduzir as dificuldades apresentadas 
pela cliente e torná-la mais sensível ao outro e às consequências de seu comportamento: 
a terapeuta fazia perguntas, descrições e intervenções com possível função de SD para 
que a cliente ficasse sob controle: (1) dos eventos que poderiam estar controlando o 
comportamento dos familiares; (2) das consequências, para ela e para os outros, do 
próprio comportamento;(3) de seus sentimentos; (4) das próprias autorregras; (5) do 
déficit no repertório social. Como resultado, Maria começou a verbalizar, em alguns 
momentos, as reais variáveis (privação financeira, falta de afeto) que controlavam seu 
comportamento de relatar, como sendo inadequados quaisquer comportamentos dos 
familiares, em especial os do marido. No entanto, continuou tendo dificuldades para 
descrever corretamente situações de interação com a família, o que foi analisado como 
comportamentos de fuga-esquiva de mudar os comportamentos que emitia com os 
familiares Ou seja, era-lhe difícil eventualmente vir a se separar do marido, lutar para 
mudar as condições aversivas do cotidiano, limitar ambições às possibilidade da 
realidade em que ela estava inserida etc. As verbalizações de Maria eram mantidas como 
comportamento de fuga-esquiva por não ter repertório comportamental para alterar sua 
rotina e por dificuldade para reavaliar as autorregras.   
 
Palavras–chave: Terapia por Contingências de Reforçamento (TCR); relato verbal; 
relacionamento familiar.  


