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JOGANDO CONTRA A FRUSTRAÇÃO: UMA ATLETA DE BADMINTON COM 
DÉFICITS DE REPERTÓRIO DENTRO E FORA DE QUADRA 

 
Paula (16) estudava, trabalhava e jogava badminton profissionalmente, treinando 
todos os dias. Desde que Paula nasceu, seus pais eram separados. Morava apenas 
com a mãe (Monique) e com o irmão (Willian). Tinha cinco irmãos, sendo quatro por 
parte de pai (Anderson) e um por parte de mãe. As queixas da mãe com relação à 
cliente foram: ansiedade durante os jogos de badminton, dificuldade da cliente em 
compartilhar informações sobre seus sentimentos com a mãe e relação distante entre 
a cliente e o pai. As queixas apresentadas pela cliente foram: ansiedade durante os 
jogos de badminton, relacionamento distante com o pai e com seus irmãos filhos dele 
e brigas com Willian. Aos treze anos, a cliente foi morar com o pai. Descreveu tal 
período como “complicado e sofrido”. Ao voltar a morar com a mãe, ingressou na 
equipe de badminton. Seus relacionamentos sociais desde então limitaram-se à 
família e aos integrantes da equipe de badminton. As principais dificuldades da cliente 
eram: falta de repertório para discriminar e expressar sentimentos, dificuldade em ser 
reforçadora para as pessoas que compunham seu círculo social, excesso de emissão 
de comportamentos com função de punição para se esquivar de situações aversivas, 
baixa tolerância à frustração, comportamento excessivamente governado por regras e 
dificuldade para reconhecer as consequências dos próprios comportamentos. Os 
principais objetivos da terapia foram: desenvolver repertório comportamental para lidar 
com situações frustrantes, desenvolver controle da ansiedade, colocar a cliente sob 
controle das contingências de reforçamento (CR) em operação e emitir relatos verbais 
detalhados e precisos em terapia. Para tanto, os procedimentos empregados foram: 
descrição de CR, treino de discriminação da CR em operação, instrução verbal, 
fading-out de perguntas da terapeuta durante a terapia e emissão de comportamentos 
pela terapeuta com possível função reforçadora para a cliente sob controle de 
comportamentos desejados. Como resultados, a cliente passou a emitir 
comportamentos que poderiam produzir reforçadores positivos; discriminar a função 
de determinados comportamentos indesejados e as consequências produzidas por 
estes; discriminar as variáveis de controle de alguns comportamentos que ela emitia; 
emitir relatos verbais mais precisos sem que a terapeuta requisitasse precisão. 

Palavras-chave: Terapia por Contingências de Reforçamento (TCR); baixa tolerância 
à frustração; dificuldades no relacionamento social. 


