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Carla (21) relatou, na sessão inicial, ter sensações de aperto no peito e medo da 
morte. No transcorrer do processo psicoterapêutico, as seguintes dificuldades foram 
identificadas: excesso de comportamentos de fuga-esquiva ineficientes (as 
consequências de seus comportamentos eram atribuídas a outras pessoas e nunca ao 
seu comportamento emitido, assim, as responsabilidades recaíam sobre terceiros); 
déficit no repertório para produzir reforçadores positivos e evitar consequências 
aversivas (resultado de pobreza de repertório comportamental, fruto de uma história 
de Contingências de Reforçamento (CR) de total dependência em relação às pessoas, 
em especial, mãe e tia); pouca sensibilidade às CR em operação, o que contribuía 
para déficit na discriminação (não era sensível aos fatos, ficava sob controle de seus 
comportamentos, necessidades ou desejos, e não sob controle da CR completa; 
também não ficava sob controle da relação entre os comportamentos que apresentava 
e as consequências que produzia). Identificou-se como comportamento desejado a 
permanência na terapia, pois, apesar de serem apontadas suas dificuldades, e mesmo 
diante do padrão usual de esquiva, Carla se manteve no processo psicoterapêutico. 
Eventos aversivos, produzidos ou não pelo comportamento da cliente, geravam a 
“crise”. Esta, no início, era um comportamento de fuga-esquiva ineficiente, que passou 
a ser mantido pela atenção (superproteção) que produzia. Carla, diante disso, teve 
acesso a reforçadores positivos e passou a se esquivar de consequências aversivas 
independentemente dos comportamentos emitidos por ela, o que resultou em déficit no 
repertório de comportamentos. Com o objetivo de facilitar a discriminação das CR 
atuais, assim como a relação entre CR passadas e a forma como a cliente se 
comportava, foram usados autoclíticos; foi descrita a forma como ela se comportava e 
as consequências que seus comportamentos produziam; e foram dadas instruções. A 
fim de desenvolver e manter repertórios para Carla lidar com condições aversivas 
usaram-se instruções e reforçamento positivo. A mãe da cliente foi orientada para 
discriminar as CR às quais Carla respondia, por meio da descrição de como a filha se 
comportava e as consequências que tais comportamentos produziam. A mãe também 
foi instruída de como lidar com os comportamentos da filha. Os resultados obtidos 
foram: melhor discriminação das CR em operação e a relação entre a forma como se 
comportava e as consequências que produzia, embora, em algumas situações, ainda 
apresentasse dificuldades para discriminar as CR presentes. Desenvolveu-se, 
também, repertório a fim de enfrentar as CR aversivas. Por fim, houve uma redução 
dos sintomas. 
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