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Adriana (48) era dona-de-casa, casada desde os 15 anos e mãe de três filhas: Carla (31), 

Maria (30) e Daniela (24). As duas mais velhas ainda moravam com os pais. Era avó de 

Ana (5), filha de Maria. Adriana procurou psicoterapia por estar deprimida e por 

dificuldades em lidar com as consequências de um grave acidente de carro ocorrido com 

Maria, dois anos antes, e que a deixou paralítica. A cliente relatava um relacionamento 

familiar difícil, com discussões diárias com o marido e as filhas, principalmente com 

Maria. Adriana desenvolveu e fortaleceu, ao longo do casamento, o papel de ‘matriarca’ 

(esposa exímia, mãe zelosa, que cuidava da casa) e era reforçada por isso, uma vez que 

tal posição estava diretamente relacionada à importância dela na família. Com o acidente 

da filha, Adriana passou a lidar com novas contingências de reforçamento (CR) 

aversivas. A avaliação do repertório comportamental da cliente, originado por sua história 

de CR e mantido pelas CR atuais, demonstrou que Adriana: 1) era pouco sensível às CR 

que ocorriam nas interações cotidianas, atuando mais sob controle de regras e 

autorregras disfuncionais; 2) tinha pouca discriminação do controle aversivo que exercia 

sobre os familiares; 3) apresentava excesso de comportamentos punitivos: 

comportamentos verbais agressivos (advindos dos modelos de interação a qual foi 

exposta), de forma que aplicava punição e extinção sem estabelecer relação entre o seu 

comportamento e a consequência aversiva produzida sobre o outro; 4) demonstrava 

sentimentos intensos de “culpa” e “raiva”.A terapeuta passou a ser uma comunidade 

verbal com as seguintes funções: 1) descrever para a cliente as CR em operação; 2) 

instalar e ampliar classes de comportamentos que tenham maior probabilidade de 

produzir consequências reforçadoras provindas do outro; 3) instalar e ampliar classes de 

comportamentos que tenham função de SD ou Sr+ para o outro,; 4) instalar 

comportamentos de contracontrole funcionais em interações sociais aversivas; 5) dar 

instruções e modelos, com função de SD, para emissão de comportamentos com maior 

probabilidade de produzir consequências sociais positivas naturais. Os resultados iniciais 

foram: Adriana passou a discriminar as consequências que seu comportamento produzia 

sobre os outros; passou a emitir alguns comportamentos com função de Sr+ para o outro, 

como elogiar Maria em relação aos cuidados diários com a filha Ana; e passou a emitir 

comportamentos que produziam reforço positivo  

Palavras–chave: Terapia por Contingências de Reforçamento (TCR); controle aversivo; 

sentimento de culpa.  

 


