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Laura (43) era casada com Roberto (44) há cerca de 20 anos e tinha dois filhos, Rogério 
(12) e Carolina (17). Laura era dona de casa e o marido havia deixado sua ocupação 
como bancário devido ao seu quadro depressivo. Laura procurou a terapia, pois estava 
enfrentando dificuldades para aceitar e compreender a condição do marido. 
Adicionalmente, a cliente se queixou das frequentes oscilações de humor do marido e da 
dificuldade que ela tinha para lidar com as mudanças práticas que ocorreram no 
orçamento devido à demissão do marido, tais como a perda de alguns reforçadores. 
Laura relatou que precisava de ajuda para salvar seu casamento e aspirava a ter mais 
tempo para si mesma. Para a cliente, os papéis do homem e da mulher deveriam estar 
claramente definidos, ou seja, ela se comportava sob controle da regra de que o homem 
é quem tinha que ser o provedor da casa. Ao se comportar segundo tal regra, Laura se 
esquivava de se expor e de se responsabilizar por resolver alguns problemas, sempre 
deixando para o outro as iniciativas e soluções. A cliente apresentava baixa emissão de 
tatos sobre os próprios comportamentos e sentimentos e, quando o fazia, se expressava 
repetindo falas do marido (“Ele diz que eu falo mandando”). Observou-se ainda a 
emissão frequente de comportamentos agressivos e punitivos em relação ao marido, 
além de um padrão de comportamentos excessivos de cobrança e controle sobre o outro. 
Tal padrão também aparecia com relação à terapeuta. A história de contingências de 
reforçamento (CR) revelou que a família de Laura sempre foi sustentada pelo pai, até o 
momento em que ele parou de trabalhar devido ao alcoolismo. Diante dessa condição, a 
mãe de Laura começou a trabalhar, mas passou a cobrar uma posição do marido, uma 
vez que se sentia desconfortável em ter que sustentar a casa e ver que ele tinha se 
acomodado. Pode-se observar que a regra de Laura de que o homem é quem deve ser o 
responsável pelo sustento da casa foi construída a partir de sua história de CR. Os 
objetivos da terapia foram: auxiliar a cliente a discriminar as CR em operação e as 
consequências do próprio comportamento; quebrar regras e autorregras disfuncionais da 
cliente; enfraquecer o repertório de fuga-esquiva em relação ao trabalho. Os 
procedimentos utilizados foram: descrições dos padrões comportamentais da cliente e 
suas consequências para o outro e para ela mesma; descrição da autorregra disfuncional 
e consequente substituição por novas regras elaboradas na interação terapêutica; 
extinção dos comportamentos de se queixar do marido. Foi observado que a cliente 
passou a: descrever os próprios comportamentos; a emitir comportamentos de controle 
adequados em determinadas situações que envolviam o marido; a ficar sob controle das 
consequências positivas do próprio comportamento; e a se comportar de forma sensível 
às CR atuais no contexto de seu cotidiano. 
 
Palavras-chave: Terapia por Contingências de Reforçamento (TCR); comportamento 
governado por regras; comportamento de fuga-esquiva. 
 
 


