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Raquel (35) foi casada com Marcelo durante 13 anos. Tiveram dois filhos: Pedro (7) e 

Ana (4). Mantinha um relacionamento homossexual com Cássia há cerca de dois anos. 

Era formada em Direito e trabalhava como corretora de imóveis. Apresentou como 

queixas: dificuldade em lidar com os filhos a partir da separação e da relação 

homossexual que estabeleceu; dificuldade em lidar com o ex-marido; e perda financeira 

significativa após a separação. A avaliação de seu repertório comportamental e da 

história de contingências de reforçamento (CR) mostrou que Raquel: 1. ficava sob 

controle exclusivo das CR que beneficiavam a ela própria e, por isso, apresentava padrão 

comportamental autoritário, egoísta e de baixa tolerância a frustração; 2. apresentava 

dificuldade de manter seus comportamentos sob controle de reforçadores a longo prazo; 

3. atribuía ao outro a responsabilidade pelos eventos aversivos na sua vida; 4. 

demonstrava insensibilidade para: a) discriminar e produzir eventos reforçadores para 

outros; b) discriminar e ficar sob controle de prejuízos que seus comportamentos 

causavam nos outros; 5. mantinha os filhos sob as seguintes CR: a) extinção (abandono); 

b) reforçamento positivo de comportamentos inadequados, c) punição positiva sob 

controle do sentimento de frustração dela pelo ex-marido; 6.mantinha o relacionamento 

com a namorada sob CR aversivas; 7. não se sentia reforçada pelo bem estar do outro, 

assim como os prejuízos sofridos por outros não lhe eram aversivos; 8. desenvolveu 

amplo repertório de comportamentos inadequados para resolver conflitos. O processo 

psicoterapêutico teve como objetivos levar a cliente a: 1. ficar sob controle do que os 

seus comportamentos produziam nos comportamentos e sentimentos dos outros; 2. 

responder mais sob governo de regras adequadas ao seu contexto; 3. emitir 

comportamentos mais amenos na relação com a companheira e o ex-marido e ficar sob 

controle das consequências produzidas com tal novo padrão comportamental; 4. ter seus 

comportamentos mantidos por consequências a longo prazo; 5. ficar sob controle do 

processo terapêutico; 6. discriminar a função dos comportamentos de fuga-esquiva 

inadequados; 7. diminuir a emissão de comportamentos de fuga-esquiva disfuncionais; 8. 

desenvolver repertório de responsabilidade em relação aos filhos, à companheira e à 

situação financeira. Os resultados observados foram: a cliente passou a discriminar 

alguns comportamentos inadequados, assim como as consequências produzidas por 

estes; ingressou num trabalho remunerado e passou a ajudar nas despesas domésticas; 

continuou a emitir comportamentos sob controle de consequências reforçadoras 



 

 

 

 

 

 

imediatas para ela, e permaneceu pouco sensível às consequências aversivas e punitivas 

que produzia no outro. 

Palavras–chave: Contingências de reforçamento aversivas; consequências imediatas; 

baixa tolerância a frustração, Terapia por Contingências de Reforçamento (TCR). 


