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Romildo (27) foi encaminhado à terapia por um amigo padre. Era seminarista e há 
pouco mais de dois anos deixara o seminário “em busca de novos desafios”, quando 
então passou a morar em um quarto na casa de uma senhora, em cidade vizinha 
àquela na qual vivia sua família (mãe e tios). O cliente inicialmente relatava sentir 
medo e insegurança ao ficar sozinho em alguns ambientes. No decorrer da terapia, 
explicitou também o medo de adquirir doenças graves, especialmente AIDS. Relatou 
que, aos 18 anos, durante o período de férias do seminário e incentivado pelos irmãos, 
teve relação sexual com uma prostituta em uma festa. Descrevia sentir-se 
extremamente culpado e ter demorado muito tempo até ter coragem de fazer seu 
primeiro teste de HIV. Desde então, era excessivo o medo de contrair doenças e os 
relatos frequentes a respeito pareciam, a princípio, ingênuos ou fantasiosos. Romildo 
contava, por exemplo, que estando com um corte superficial no braço, tinha muito 
medo de esbarrar em outra pessoa que pudesse também estar machucada e 
contaminá-lo com HIV. Se tivesse ido recentemente ao dentista, tinha medo de 
contrair HIV caso beijasse a garota com quem ocasionalmente se relacionava. 
Frequentemente fazia testes de HIV, todos com resultados negativo, o que não 
diminuía a frequência dos relatos e do sofrimento relacionado ao tema. Diante dessas 
informações trazidas pelo cliente e da análise preliminar de sua história de 
contingências de reforçamento (CR), a terapeuta considerou inicialmente que os 
medos excessivos relacionavam-se ao controle por relações supersticiosas entre os 
eventos em operação e programou a intervenção a partir dessa hipótese. Utilizou 
modelos, instruções e reforço contingente ao desempenho gradualmente mais próximo 
do desejado para que o cliente se comportasse mais sob controle das CR em 
operação. Entretanto, os medos excessivos ainda apareciam e a análise em vigor foi 
revista. A terapeuta fez perguntas e comentários com função de Sd para que o cliente 
fornecesse novos dados e descobriu-se que o cliente era vítima de assédio sexual e 
até mesmo algum grau de abuso por parte de outros membros da igreja. O relato 
verbal do cliente, que até então parecia estar sob controle de relações supersticiosas, 
passou a ser compreendido como uma resposta de fuga-esquiva: havia motivos para 
ter medo, mas sob controle de uma possível reação negativa da terapeuta, o cliente 
omitia tais informações e distorcia a origem de seus temores. Atualmente, Romildo 
ainda está em terapia e a terapeuta atua a partir da nova análise, buscando ensinar ao 
cliente formas mais funcionais de esquivar-se da estimulação aversiva à qual é 
submetido.  
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