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Fabiana (25) trabalhava no Call Center de uma empresa de telefonia e morava com 

suas duas filhas, Letícia (4) e Laís (8), fruto do relacionamento com Pedro, de quem 

estava separada havia cerca de um ano e meio. A cliente era filha de um casal 

divorciado e tinha duas irmãs, Paula (23) e Maria (27). A queixa inicial foi a dificuldade 

em superar o fim do casamento. Segundo Fabiana, tal dificuldade vinha prejudicando 

a interação com as filhas, o trabalho e o possível envolvimento com outros homens. 

Durante os atendimentos, outras dificuldades foram identificadas, como o excesso de 

comportamentos de fuga-esquiva. Tais comportamentos tinham diferentes funções, 

entre elas: evitar contato com possíveis consequências aversivas decorrentes de 

comportamentos de tomada de decisão; escapar da punição advinda do outro, assim 

como se aliviar do sentimento de culpa produzido por tal contingência de reforçamento 

(CR); e evitar perdas afetivas ou abandono. Desde a infância, Fabiana viveu exposta a 

CR coercitivas intensas. Além dos pais terem um casamento conflituoso, a cliente era 

privada de reforço positivo, sob forma de afeto, e era constantemente punida, de forma 

não contingente, pela mãe. Qualquer tentativa de contracontrole era fracassada e os 

eventos aversivos continuavam presentes. Com isso, Fabiana desenvolveu um amplo 

repertório de comportamentos de fuga-esquiva, disfuncionais em sua maioria, mas que 

traziam algum alívio imediato. O desenvolvimento de outros repertórios 

comportamentais e de sentimentos de autoestima e autoconfiança também foram 

prejudicados por essa condição. Dessa maneira, a cliente era “levada” pelas CR a que 

era exposta, sempre em busca de “soluções mágicas” e à espera da iniciativa dos 

outros para que sua vida mudasse em algum sentido. Os objetivos principais do 

processo psicoterapêutico foram: demonstrar que a cliente emitia excessivos 

comportamentos de fuga-esquiva disfuncionais; levá-la a discriminar que tais 

comportamentos, além de não eliminarem os aversivos de sua vida, muita vezes, eram 

responsáveis pela produção de outros ainda piores; e levá-la a se comportar sob 

controle das consequências e não de autorregras disfuncionais. Ao longo do processo, 

os resultados mais significativos alcançados foram: Fabiana passou a consequenciar 

de maneira mais adequada o comportamento dos outros, em especial de Pedro e das 

filhas; passou a ficar mais sob controle das consequências naturais e dos sentimentos 

que as CR produziam do que das autorregras; e ampliou a emissão de 

comportamentos que produziam reforços positivos para si mesma. 
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