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Lúcia (49) era casada com Francisco (50), tinha dois filhos, Marcio (23) e Maurício 
(20), quando foi encaminhada à terapia pelo neurologista em razão de dificuldades em 
conviver com o marido alcoolista. A cliente apresentava um padrão agressivo na 
interação com Francisco e os dois filhos. Eventualmente, tal padrão se estendia para 
interações com outras pessoas, inclusive a própria terapeuta. A história de 
contingências de reforçamento (CR) revelou que os pais da cliente apresentavam o 
mesmo comportamento agressivo na interação com Lúcia e seus irmãos; eram 
também muito exigentes com a organização e limpeza da casa. Francisco ingeria 
álcool todos os dias. Frequentemente, Lúcia discutia com ele e exigia que ficasse uns 
dias fora de casa, afirmando que iriam se separar judicialmente. O marido atendia ao 
pedido. Após alguns dias, Lúcia demonstrava arrependimento e iniciava contato, 
propondo que ele retornasse a casa sob a condição de não beber mais e procurar 
ajuda profissional. Francisco aceitava as condições de Lúcia, entretanto, após duas 
semanas sem discussões, retomava aos mesmos hábitos de alcoolista. Quando 
questionada sobre a mudança de comportamento em relação à separação judicial, 
Lúcia dizia que não poderia se separar de Francisco, pois ele ficaria sem supervisão, 
ingeriria mais álcool e temia que ele morresse e seus filhos ficassem sem o pai. Além 
disso, o marido era quem provia as necessidades financeiras da cliente e de seu filho 
Maurício. Tal padrão de interação do casal se repetiu por muitas vezes durante o 
processo terapêutico. Os principais objetivos da terapia foram criar condições para que 
a cliente: discriminasse quando estava se comportando de maneira agressiva com 
filhos, marido e terapeuta; desenvolvesse comportamentos de fuga-esquiva 
adequados nas situações em que o marido se encontrava alcoolizado; aumentasse a 
frequência de respostas que produzissem consequências com função reforçadora e 
buscasse novas fontes de reforçadores para seu dia a dia. Os procedimentos 
empregados foram: instruções verbais da terapeuta indicando como a cliente poderia 
se comportar de maneira mais adequada em determinadas situações; modelagem 
para instalar repertório de descrição e discriminação de seus sentimentos; e treino 
comportamental simulando situações do cotidiano de interações com filhos e marido, 
como pedir ajuda para retirar as compras do supermercado do carro e guardá-las nos 
armários. Como resultados, a cliente aprendeu a discriminar os momentos em que 
Francisco estava alcoolizado e também os momentos em que era agressiva na 
interação com ele, com seus filhos e terapeuta; desenvolveu comportamento de fuga-
esquiva quando o ambiente em casa estava aversivo; e iniciou a prática de atividades 
mais prazerosas no seu cotidiano. 
 
Palavras chave: comportamento agressivo; dificuldades na interação familiar; 
discriminação de sentimentos; Terapia por Contingências de Reforçamento (TCR).  


