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Alex (36), secretário de escola do Ensino Fundamental, filho único, catequista de 
crianças e adolescentes, havia iniciado terapia por quatro vezes, com diferentes 
psicólogos, em um período de cinco anos. Procurou novamente atendimento com as 
mesmas queixas levadas aos antigos terapeutas: incômodo pela hiperhidrose, 
frequente abandono dos cursos de graduação e dificuldade em lidar com sua 
homossexualidade. Avaliando a prevalência de interações com crianças e 
adolescentes, em comparação com interações com adultos, bem como incoerências 
nos relatos verbais, levaram a terapeuta a levantar a hipótese de que o cliente se 
envolvia sexualmente com adolescentes. A investigação das contingências de 
reforçamento(CR) dava sustentação a tal hipótese. Alex teve modelos familiares de 
interações sexuais abusivas e relatou que algumas das suas interações sexuais com 
adultos foram forçadas e desprazerosas. As interações sociais de natureza não sexual 
com adultos eram mantidas principalmente por reforçamento negativo. Houve poucas 
oportunidades para desenvolvimento de comportamentos de autocuidado e 
sentimentos de responsabilidade e autoconfiança. Com repertório empobrecido, o 
cliente evitava interações sociais com adultos, a fim de evitar punição de seus 
comportamentos. Tendo vasto acesso a crianças e adolescentes, que apresentavam 
menor probabilidade de punir seus comportamentos de aproximação social, o cliente 
passou a interagir quase exclusivamente com eles. Tendo sido confirmado pelo cliente 
a prática de relações sexuais com adolescentes, o objetivo geral da terapia consistiu 
em diminuir a probabilidade do cliente abusar sexualmente de crianças e adolescentes 
e criar condições para o desenvolvimento de repertórios alternativos desejados, que 
produzissem sentimento de adequação e favorecessem acesso a CR adequadas de 
reforçamento positivo e natural. Teve-se como objetivos intermediários: descrever 
contexto de abuso, desenvolver empatia, autocontrole, autocuidado, autoestima, 
autoconfiança, repertórios alternativos de interação social e comportamentos de 
enfrentamento. Para tanto, foram utilizados procedimentos de fading in de 
antecedentes que evocassem o relato de abuso; discriminação de comportamentos 
sexuais de cooperação versus comportamentos de abuso; descrição de CR como 
produtoras de sentimentos agradáveis e amenos; discriminação entre os próprios 
sentimentos e os de outras pessoas; fading out de auxílio para análise das funções 
dos comportamentos; apresentação de modelos de comportamentos desejáveis em 
interações sociais e reforçamento diferencial da emissão de tais comportamentos na 
presença da terapeuta; entre outras. Como resultados, o cliente buscou evitar 
situações de contato com crianças e adolescentes: deixou algumas funções na escola 
em que tinha contato direto com estes, recusou assumir mais uma classe de 
catequese, excluiu alguns perfis do facebook, deixou de convidá-los para sair (comer 
pizza, ir ao cinema, irem à sua casa), deixou de frequentar ambientes físicos em que a 
relação sexual com adolescentes era mais provável, e passou a buscar interagir com 
adolescentes apenas em contextos em que houvesse outros adultos. Fez amizade 
com adultos de sua igreja e da faculdade, teve relações sexuais com adultos, passou 
a frequentar locais que possibilitassem contato com adultos (bares e restaurantes). 
Continua na graduação, agora no terceiro ano; atualmente relata não ter mais se 



envolvido em situações sexuais com adolescentes, desenvolveu interações sociais 
com adultos, mais reforçadoras para ambos os envolvidos na díade; apresenta 
respostas de empatia; restringiu contatos com adolescentes; está praticando 
regularmente exercício físico e buscando fazer controle alimentar. O cliente está há 
três anos em terapia, apresenta melhoras constantes e significativas. As intervenções 
caminham para o desenvolvimento de repertórios sociais e fortalecimento de 
repertórios de enfrentamento e de autocontrole.  

Palavras-chave: Terapia por Contingências de Reforçamento (TCR); abuso sexual 
infantil; ampliação de repertório social. 
 
 
 


