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A Terapia por Contingências de Reforçamento (TCR) se preocupa em identificar, 
analisar e modificar as contingências de reforçamento (CR) das quais quaisquer 
comportamentos e sentimentos são função. Estudos de casos clínicos conduzidos 
dentro do modelo da TCR têm mostrado que ele é eficaz no tratamento de múltiplos 
problemas comportamentais. Dessa forma, a presente comunicação tem como 
objetivo apresentar um estudo de caso dentro da perspectiva da TCR, analisando 
como intervir diante de um cliente com comportamentos agressivos. A TCR entende 
os comportamentos agressivos como aqueles que apresentam uma grande 
probabilidade de produzir reforços em curto prazo para a pessoa que se comporta e 
baixa probabilidade de produzir esses reforços para o grupo social. Já os 
comportamentos assertivos são entendidos por essa abordagem como aqueles que 
produzem reforços ou eliminam estímulos aversivos tanto para a pessoa que se 
comporta como para pessoas significativas a ela. A cliente, Luciana (29), procurou 
terapia relatando problemas no relacionamento com o namorado. Ele afirmava que 
Luciana tinha comportamentos agressivos e, embora ela não concordasse com o 
namorado, aceitou fazer terapia diante da insistência dele. Durante o processo 
terapêutico o relato de Luciana permitiu à terapeuta concluir que a cliente emitia 
comportamentos agressivos não somente com o namorado, mas também nas 
interações com seus familiares e com seus colegas de trabalho. A cliente apresentava 
um padrão de comportamentos agressivos tais como impor suas ideias aos outros e 
dizer o que pensa sem respeitar o outro. Visando a que a cliente desenvolvesse 
comportamentos assertivos, como alternativa aos agressivos, foram adotados 
procedimentos terapêuticos nas sessões, tais como: modelagem, modelação, 
instrução e reforçamento diferencial de comportamentos assertivos. Como resultados, 
Luciana passou a apresentar comportamentos sociais mais funcionais, produzindo 
reforçadores aos quais anteriormente não tinha acesso nas diversas relações sociais.  

Palavras-chave: comportamentos assertivos, comportamentos agressivos, Terapia 

por Contingências de Reforçamento (TCR).  

 


