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Maria (39), ensino superior completo, homossexual, morava com o filho adotivo, João (7). 
Tinha três empregos diferentes Suas queixas foram: “Senti medo, senti como se eu fosse 
desmaiar... Suando frio, coração acelerado.” Queixava-se também por estar confusa em 
relação a seus objetivos de vida: “Não sei bem o que eu quero, entendeu? (...) Nada tá 
fazendo sentido (...) Eu fico perdida diante de tudo”. O terapeuta identificou outras 
dificuldades da cliente, tais como: autorregras disfuncionais; déficit de respostas de 
autocontrole; insensibilidade ao outro; insensibilidade às consequências produzidas por 
seus comportamentos; e déficits no repertório social. Sobre sua história de contingências de 
reforçamento (CR), a cliente relatou que fora abandonada por seus pais na infância, 
juntamente com sua irmã (43), quando tinha um ano de idade. As duas foram criadas por 
uma tia, que as agredia física e verbalmente e as obrigava a realizar tarefas domésticas, 
inclusive limpar o chão da igreja que frequentavam. O controle coercitivo exercido pela tia 
possivelmente dificultou o desenvolvimento de um repertório desejado de contracontrole por 
Maria. Somava-se a isso a escassez de reforçadores positivos produzidos na interação com 
a tia. Tais fatores podem ajudar a explicar a dificuldade da cliente em se comportar em 
interações sociais e diante de CR coercitivas atuais, ocasiões em que apresentava 
respostas características de ansiedade. A análise funcional dos episódios de “ataques de 
pânico” identificou que eram usados pela cliente como argumento para ter a companhia de 
pessoas de seu convívio. O processo terapêutico teve como objetivos: identificar e modificar 
CR que produziam ansiedade; conceituar e desenvolver o autocontrole; desenvolver 
sensibilidade ao outro; e alterar autorregras disfuncionais. Alguns procedimentos foram: 
analisar e descrever, com a cliente, CR em operação, a fim de tornar Maria mais sensível a 
elas; fornecer instruções verbais sobre como se comportar para produzir consequências 
diferentes das que produzia habitualmente e, com isso, aumentar sua variabilidade 
comportamental; modelagem, DRA e reforçamento diferencial. Apesar da interrupção do 
processo psicoterapêutico, foram obtidos alguns resultados: a cliente tornou-se mais 
sensível ao outro; as CR produtoras de ansiedade foram identificadas e algumas reações 
respondentes puderam ser evitadas; Maria tornou-se menos sensorial e alguns 
comportamentos passaram a ser mantidos por consequências em longo prazo, em 
determinadas situações; e a cliente testou as autorregras no ambiente, embora não tenham 
ocorrido alterações tão significativas no controle exercido por regras. 
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