
 

 

 

 

 

 

Atividade: Como fiz 

"NÃO POSSO!" O PAPEL DO CONTROLE COERCITIVO NA PRODUÇÃO DE 
REGRAS E INSENSIBILIDADE ÀS CONSEQUÊNCIAS: ESTUDO DE CASO EM 

TERAPIA POR CONTINGÊNCIAS DE REFORÇAMENTO (TCR) 

ELIANA LEITE BASTOS  

ITCR- Campinas 

Giulia (27) era filha caçula de Jader e Muriel e morava com os pais e a irmã. Formada em 

Pedagogia e pós-graduada em Psicopedagogia, trabalhava como professora do Ensino 

Fundamental da prefeitura de uma cidade vizinha, lecionava numa escola particular na 

cidade onde morava e dava aulas particulares. Frequentava assiduamente uma igreja 

desde a infância. Giulia procurou atendimento psicológico após terminar um 

relacionamento com Cauê (29). Diante do término da relação, Cauê procurou o líder da 

igreja que frequentavam e revelou que o casal manteve relações sexuais durante o 

namoro, comportamento não aprovado pela instituição. A partir desse evento, Giulia 

passou a enfrentar um “processo de disciplina” na igreja. O ocorrido foi exposto a toda a 

comunidade e uma tutora foi designada para orientá-la em reuniões semanais 

obrigatórias. Diante dos produtos aversivos das contingências de reforçamento (CR) 

atuais, somados a uma história de CR na qual operaram CR coercitivas e controle 

excessivo por regras, Giulia relatava estar submetida a condições aversivas e 

inescapáveis e sentimentos de culpa, desamparo, cansaço, tristeza, falta de vontade de 

viver, baixa autoconfiança e autoestima, vergonha, entre outros comportamentos 

operantes e respondentes da classe de depressão e ansiedade que eram verbalizados. 

Frases como “Não posso!”; “Prefiro sofrer a ver outros sofrerem”, eram frequentes. Um 

dos objetivos da terapia foi diminuir o controle por regras e colocar Giulia sob controle 

dos produtos do seu comportamento, destacando que havia em seu repertório classes de 

respostas desejadas potencialmente produtoras de reforçadores positivos. Foi 

estabelecido nas sessões um “lema”, com função de SD, visando a quebrar 

encadeamentos comportamentais e a evocar respostas mais funcionais, treinadas em 

sessão: “Sou livre à medida que controlo as condições que me controlam. Posso fazer 

diferente e ter consequências deferentes”. Giulia passou a emitir comportamentos mais 

assertivos e as relações pessoais e de trabalho tornaram-se mais reforçadoras. 

Exigências de Giulia em relação a seu próprio desempenho no trabalho diminuíram e ela 

se desligou de um dos empregos, o que permitiu que se engajasse em atividades mais 

reforçadoras. Foi promovida no trabalho e hoje é vice-diretora da escola. Sentimentos de 

adequação e satisfação pessoal são frequentemente relatados. O processo terapêutico 

continua em andamento. 

Palavras–chave: Controle coercitivo; regras; Terapia por Contingências de 

Reforçamento (TCR).  

 

 


