
 

Atividade: Comunicação oral (estudo de caso clínico)   

 
ELIMINANDO A ARMADURA: ALTERAÇÃO DE REPERTÓRIO DE IMPULSIVIDADE 

E AGRESSIVIDADE A PARTIR DO MODELO DA TCR 
 

CAROLINA OLIVEIRA DE BRITO  

Renata Cristina Gomes 

ITCR – Campinas 

 
Homem de Ferro (34) trouxe como queixa a dificuldade em se manter em projetos 

pessoais. Havia iniciado cinco cursos superiores distintos, mas não concluiu nenhum 

deles, sentindo-se inferiorizado diante dos amigos. Identificou-se que o cliente 

apresentava, entre outras dificuldades: baixa tolerância a contingências de 

reforçamento (CR) aversivas; limitada emissão de respostas de autocontrole; excesso 

de comportamentos impulsivos (sob controle de consequências imediatas); baixa 

sensibilidade ao outro; excesso de tatos distorcidos. Homem de Ferro foi um filho 

muito desejado, e os pais não o consequenciaram de forma a selecionar 

comportamentos desejáveis durante a infância, o que fortaleceu respostas de 

agressividade diante de situações aversivas e limitou o desenvolvimento de tolerância 

à frustração. Homem de Ferro eventualmente entrava em contato com CR diferentes 

das que operavam em família: o reforçamento ocorria de forma contingente à 

apresentação de respostas (ou seja, os reforçadores passavam a ser produto de seu 

desempenho e o comportamento indesejado não era mais reforçado, sendo, por 

vezes, punido). Exposto às CR externas à família, Homem de Ferro começou a 

desenvolver repertório eficaz para a obtenção de reforçadores sociais e para produzir 

seus próprios reforçadores. Entretanto, quando defrontado com situações frustrantes 

(nas quais não produzia reforço ou era punido) e com as quais ainda não sabia lidar 

(as variações em seu repertório não eram suficientes para alterar a CR), emitia 

padrões de fuga-esquiva usualmente agressivos ou abandonava o contexto aversivo 

(como no caso da faculdade).  Ao longo do processo terapêutico, a terapeuta 

identificou que o cliente emitia tatos impuros, tendendo a aumentar aspectos que 

poderiam ser reforçados e ocultando situações em que tivera dificuldades. A partir da 

análise das limitações do cliente, a terapeuta teve por objetivos: levá-lo a discriminar 

as CR em operação; torná-lo mais sensível ao outro; desenvolver autocontrole diante 

de condições aversivas; construir repertório de assertividade; instalar respostas que 

descrevessem sentimentos e ampliar a emissão de tatos puros. Foram usados 

procedimentos de modelação, fading, modelagem e ensaio comportamental. Homem 

de Ferro obteve resultados desejados, passando a tolerar condições aversivas e a 

ficar sob controle das consequências remotas, além de tornar-se mais sensível ao 

outro nas interações sociais, e a agir mais assertivamente. 
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