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Zoraide (53) procurou terapia com queixa de “depressão” e relatou sintomas tais como: 

cansaço físico, falta de disposição, prostração, desânimo. "Não conseguia trabalhar, não 

queria sair de casa, estar com as pessoas. Não tinha disposição nem vontade de tomar 

banho, escovar os dentes ou atender telefone". Havia iniciado tratamento psiquiátrico, 

com indicação de antidepressivo. Embora não tenha relatado, Zoraide demonstrou outras 

dificuldades relevantes para a compreensão de seu caso: 1) excesso de comportamentos 

governados por regras e autorregras, em sua maioria, disfuncionais; 2) excesso de 

sentimentos: de responsabilidade e de culpa; 3) sentimentos de baixa auto-estima; 4) 

excesso de comportamentos de fuga-esquiva disfuncionais; e de comportamentos 

inassertivos; 5) dificuldade em expressar afeto; 6) déficit no repertório para produzir 

reforçadores positivos e para ficar sob controle daqueles já disponíveis. Zoraide foi, 

desde a infância, exposta a contingências de reforçamento (CR) coercitivas de punição e 

extinção. Estímulos ou eventos reforçadores eram escassos e associados a 

desempenho, com alto custo de resposta. Os objetivos terapêuticos foram: 1) levar a 

cliente a se comportar mais sob controle das contingências CR do que sob o governo de 

regras e autorregras disfuncionais; 2) diminuir sentimentos de apatia e desânimo, através 

da instalação e do fortalecimento de comportamentos que pudessem produzir 

consequências reforçadoras positivas; 3) levar a cliente a descrever seus sentimentos, 

especialmente os “menos nobres” (como ciúmes, inveja, raiva), assim como identificar as 

CR que os produziram; 4) instalar comportamentos de enfrentamento e contracontrole; 5) 

levar a cliente a discriminar os reais determinantes de seus comportamentos; 6) levá-la a 

agir sob controle dos determinantes disponíveis no ambiente; 7) aprimorar repertório 

afetivo, principalmente em relação aos filhos e ao companheiro. Os resultados foram: 

Zoraide passou a se comportar mais sob controle das CR do que das regras e 

autorregras disfuncionais; superou seu sentimento de apatia; passou a responder menos 

sob controle da expectativa de outros e mais sob controle de condições reforçadoras para 

ela própria. Começou a apresentar sentimentos de prazer e satisfação, associados a CR 

reforçadoras e comportamentos relacionados à expressão de afeto. 

Palavras–chave: Depressão; regras e autorregras disfuncionais; sensibilidade a 

contingências, Terapia por Contingências de Reforçamento (TCR).  

 


