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O objetivo deste estudo foi diminuir comportamentos de fuga-esquiva da cliente, 
levando-a a se tornar mais sensível ao outro e aos sinais do ambiente, bem como 
emitir respostas de solicitação de auxílio, de modo que as relações sociais se 
tornassem mais reforçadoras. Mônica, 33, solteira, morava sozinha. Pai (80) tinha 
morrido vítima de um derrame. A mãe (64) estava com câncer em fase terminal e 
dependia dos cuidados da filha. Mônica chegou à clínica dizendo que vinha tendo 
“crises de choro sem motivo e que pensava muito na morte do seu pai”, pois 
acreditava ser culpada pelo fato de ele ter falecido. Mônica não tinha uma visão crítica 
sobre o controle aversivo (pai coercitivo e mãe punitiva) do qual era vítima e acabava 
admitindo que os seus comportamentos (“inadequados”) tinham gerado a morte do 
pai. Outra grande dificuldade era expressar sentimentos, tanto para demonstrar o que 
sentia pela pessoa, quanto em tornar o outro sensível aos sentimentos e problemas 
dela. Esquivava-se, fingindo estar bem, para que ninguém soubesse das suas aflições. 
Mônica era homossexual, e, além de todas as dificuldades mencionadas, seu 
sofrimento foi fortemente agravado pela perda de um importante reforçador, o amor da 
pessoa amada.  A intervenção ocorreu por meio de instruções sobre maneiras 
alternativas de agir diante de algumas situações, modelos de comportamentos sociais 
e reforçamento diferencial, que resultaram em colocar Mônica mais sob controle das 
orientações da terapeuta, do que das próprias crenças, e, a experimentar novas 
consequências na sua rotina. O estudo foi interrompido por iniciativa da cliente, que, 
em razão da sua pouca disponibilidade de horários, vinha às sessões de maneira 
espaçada. Essas sessões, contudo, foram muito significativas, permitindo essa 
análise. 
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