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Este trabalho relata um caso clínico embasado na Terapia por Contingências de 
Reforçamento (TCR). Rita (35) era casada há cinco anos com Wagner (39). O casal 
não tinha filhos. Rita era filha caçula de quatro irmãs, foi criada pela avó e duas tias 
paternas. A queixa inicial da cliente trazia relatos sobre medos, principalmente de ter 
filhos, e de ter “pensamentos ruins”. De acordo com os relatos da cliente, foi possível 
identificar algumas dificuldades: para relatar as contingências de reforçamento (CR) 
em operação e para ficar sob controle das falas da terapeuta; excesso de respostas de 
esquiva de determinados assuntos; falta de repertório para se comportar como mãe; 
dificuldades nas interações com o marido; dificuldade para nomear sentimentos e 
sensações; insensibilidade ao outro. A história de CR da cliente revelou um ambiente 
pouco sistemático na aplicação de CR, pois na casa de sua mãe biológica era 
sistematicamente punida, enquanto na casa das tias de criação era consequenciada 
(em geral, com eventos considerados reforçadores) de forma não contingente. As tias 
de criação cuidavam e tinham zelo pela cliente, porém não eram modelos de interação 
afetuosa e reforçadora; tinham um pobre repertório verbal para descrever suas ações, 
bem como sensações e sentimentos. Assim, a escassez de modelos de 
comportamentos considerados pela nossa cultura como funções maternas pode ter 
levado a cliente a não se sentir capaz de criar um filho, por ela identificar a ausência 
de modelos em sua história, bem como déficit de respostas de maternagem. O fato de 
a cliente identificar seus déficits comportamentais pode ser condição antecedente para 
a o comportamento de esquiva de se tornar mãe. Os objetivos propostos foram: a) 
Instalar comportamento de relatar na sessão (através de modelagem e reforçamento 
diferencial); b) Ensinar a analisar CR em operação; c) levar a cliente a nomear 
sentimentos e qualificá-los; d) discriminar o que as ações da cliente produziam no 
outro; e)  7 Ampliar os comportamentos esperados de uma mãe. A cliente passou a 
ficar sob controle dos procedimentos adotados pela terapeuta; ampliou repertórios 
para lidar com interações conjugais e familiares; aprendeu a ser mais assertiva; 
ampliou seus contatos e atividades sociais; passou a discriminar o que o outro poderia 
sentir sob influência de seus comportamentos, e a se comportar mais adequadamente 
nas interações.  
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