
 

 

 

 

 

 

Atividade: Como fiz 
 

SENTIMENTO DE MEDO – ESTUDO DE CASO EM TERAPIA POR CONTINGÊNCIAS 
DE REFORÇAMENTO (TCR). 

 

MICHELE CASSIANO DA SILVA 
ITCR-Campinas 
 
Clara (41), casada havia 15 anos com Juca (41), era mãe de Bárbara (13) e Laura (7). 
Trabalhava no escritório do pai. Apresentou como queixa: “Tenho medo de muitas coisas, 
acredito que o mundo vá acabar”; “Tenho medo de andar de avião.”; “Tenho medo de 
temporal ( me dá pânico total; se estou sozinha é pior ainda)”; “Sempre tive medo de 
morrer”; “Tinha medo de dormir quando era criança”. A cliente também se queixou de 
dificuldades no relacionamento com a filha mais velha: “Eu não tenho jogo de cintura. 
Fico emburrada. Eu falo alto e ela quer falar mais alto”; “Vivo me questionando se sou 
boa mãe”. A cliente tinha dois irmãos mais velhos, até que os pais adotaram dois outros 
filhos. “Fui a filha caçula por muito tempo; eu era insistente com minha mãe, sempre fui 
muito mimada”; “Quando meu [primeiro] irmão adotivo chegou tive muito ciúme: eu queria 
sempre atenção”. Os pais foram, ao longo do tempo, reforçando positivamente alguns 
comportamentos indesejados da filha, como por exemplo, ser insistente e tentar ser o 
centro das atenções. Clara tinha baixa tolerância à frustração. A cliente tinha déficits de 
sentimento de autoconfiança, uma vez que os pais faziam por ela e, dessa forma, 
privavam-na da oportunidade de se comportar e produzir consequências. Quando Clara 
concluiu a graduação em Educação Física, o pai propôs que trabalhasse meio período 
com ele, no escritório da família. “Sempre fui insegura, desistia antes de tentar. Tive 
medo de não dar certo em EF e fui trabalhar com meu pai”. Aos 26 anos conheceu Juca 
e, após oito anos de namoro, casaram-se. “Meu marido ajuda a levantar minha 
autoestima, ele faz o que eu quero, sempre me elogia. Somos muito cúmplices, fazemos 
tudo junto”; “Quando tive depressão, ele fazia de tudo para me animar”. Sentir medo 
tinha, para Clara, a função de produzir atenção, uma vez que familiares e amigos se 
mobilizavam para ouvi-la e ajudá-la. Em relação às filhas, a cliente tinha dificuldade em 
aceitar a opinião das meninas: “A Bárbara agora é adolescente e não quer mais usar as 
roupas que eu compro para ela. Eu não aceito isso.” Os objetivos terapêuticos foram: 
Ampliar repertório de comportamentos adequados que produzissem atenção das 
pessoas, quer tomando iniciativas, quer enfrentando situações geradoras de medo; 
tornar-se sensível à filha; desenvolver sentimento de autoconfiança. Os resultados foram: 
A cliente passou a enfrentar situações geradoras de medo e começou a respeitar  
opiniões da filha. 
 
Palavras–chave: Medo; insegurança; baixa tolerância à frustração; Terapia por 
Contingências de Reforçamento (TCR). 


