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A ORIENTAÇÃO DE PAIS: DIFICULDADES E PROPOSTAS DE INTERVENÇÃO EM 
UM CASO CLÍNICO CONDUZIDO PELA TERAPIA POR CONTINGÊNCIAS DE 

REFORÇAMENTO (TCR). 
 
THAIS SAGLIETTI MEIRA BARROS 
ITCR- Campinas. 
 
Os pais de Tito (5) buscaram psicoterapia para o filho por encaminhamento da escola. A 
queixa era atraso no desenvolvimento pedagógico e não cumprimento das metas 
escolares específicas para idade dele, em função de dificuldades no repertório 
comportamental. Embora não discordassem totalmente dos argumentos colocados pela 
escola, os pais relacionavam tais problemas à dificuldade de manejo dos profissionais da 
instituição, visto que observavam, principalmente, dois pontos: 1. Tito se destacava sobre 
outras crianças da mesma idade  pela inteligência e, 2. admitiam que o filho tinha 
comportamentos-problema relacionados à intolerância à frustração, mas não viam isso 
como um “grande problema”, embora tivessem dificuldade para lidar com tais 
comportamentos e com os déficits no repertório social do filho. Tito se queixava de não 
ter amigos na escola, sentia-se rejeitado por parte dos colegas, e se comportava de 
modo agressivo e  indesejado, na tentativa de obter atenção das outras crianças. A 
terapeuta, na orientação aos pais, utilizou procedimentos como modelagem, instrução 
verbal e apresentação de modelos para ensiná-los a manejar comportamentos do filho. 
Nas sessões, os pais aplicaram, com o filho, os procedimentos ensinados, sob 
supervisão da terapeuta. O objetivo era colocá-los sob controle dos comportamentos do 
filho e levá-los a consequenciar os comportamentos da criança, de modo adequado e 
contingente. Com Tito, foram usados procedimentos de modelagem, apresentação de 
modelos, Princípio de Premack e dro, a fim de instalar repertórios comportamentais 
sociais desejados. Os pais passaram a identificar melhor os comportamentos indesejados 
de Tito e a consequenciá-los adequadamente. Tito passou a ficar mais sob controle de 
regras, de contingências de reforçamento (CR) manejadas pelos pais no contexto 
escolar. 
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