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O estudo de caso teve como objetivo ensinar respostas de fuga-esquiva e de contracontrole mais 
eficientes. Piedade (19) morava com os pais e os irmãos. Cursava pedagogia e trabalhava como 
auxiliar de escritório. Procurou terapia por se sentir muito ansiosa e pelo término de um 
relacionamento. Piedade apresentava repertório ineficiente para lidar com contingências de 
reforçamento (CR) aversivas. Apresentava déficit na emissão de respostas de contracontrole e as 
de fuga-esquiva eram pouco eficientes, pois adiavam a estimulação aversiva por curto período. Os 
sentimentos produzidos nas situações eram de “frustração, mágoa e injustiça”. Piedade ficava sob 
controle das consequências produzidas imediatamente, assim, o repertório de fuga-esquiva se 
fortaleceu. Também não teve outros modelos para se comportar de formas alternativas diante de 
eventos aversivos. Emitia excessivas respostas sob controle de regras, as quais, por não 
descreverem corretamente as CR, acarretavam perdas de reforçadores. Entretanto, era sensível 
ao outro, ficava sob controle das necessidades das pessoas com quem convivia e, dessa forma, 
obtinha reforçadores. A mãe de Piedade tinha dificuldades em consequenciar de forma adequada 
os comportamentos da filha, ora punia, ora colocava em extinção até mesmo aqueles que 
poderiam ser considerados desejáveis. Diante da inconsistência do ambiente social, a cliente tinha 
dificuldades para discriminar quando seria punida e se engajava em respostas que poderiam 
postergar o aversivo real ou imaginado. Tais respostas eram consequenciadas de forma 
intermitente, o que fortalecia o padrão de fuga-esquiva, quer fosse funcional ou não. Como o 
ambiente em casa era composto principalmente por estimulação aversiva, Piedade buscava 
reforçadores positivos em outros ambientes. Assim, desenvolveu repertório de interação social, 
mas continuava com dificuldade de se comportar diante dos eventos aversivos dentro e fora do 
lar. O processo terapêutico teve como objetivos ampliar o repertório de discriminação das CR para 
que a cliente não ficasse sob controle, exclusivamente de regras que impediam o acesso aos 
reforçadores; desenvolver repertórios de fuga-esquiva e de contracontrole mais eficientes; ampliar 
repertório comportamental adequado que produzisse reforçadores positivos e evitasse aversivos. 
Para tanto, foram utilizados procedimentos de descrição verbal e análise das CR; modelação de 
comportamentos de contracontrole e de fuga-esquiva; instruções verbais sobre como a cliente 
poderia se comportar diante da estimulação aversiva; uso didático da análise funcional para 
aumentar o controle pelas CR. A partir dos procedimentos, foi possível verificar alguns resultados. 
Na relação com a mãe, Piedade passou a emitir comportamentos de fuga-esquiva que se 
mostraram mais eficientes. Passou também a emitir respostas de contracontrole que produziam 
consequências reforçadoras. Relatou que se sentia menos sobrecarregada. 
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