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Aparecida (34), 2º grau completo, era casada há 10 anos com João, advogado. Aparecida 
tomava conta do lar e dos filhos Joana (9) e Juca (2). Queixa inicial: “...engravidei 
namorando e fui morar com ele e foi aí que comecei a engordar. Ficava em casa cuidando 
deles o dia todo e eu não conseguia fechar a boca. Não consigo manter o meu peso ideal. 
Estou chata, nada me agrada, como de tudo, perdi o controle total. Nada me interessa, 
perdi a vontade de sair. Estou muito desgostosa da vida.” A queixa descreveu a 
dificuldade da cliente em emitir comportamentos de autocontrole em relação à comida e 
seu sofrimento com sobrepeso. A terapeuta identificou outras dificuldades de Aparecida: 
incapacidade para adiar reforços positivos; relacionamento afetivo insatisfatório com 
marido e filhos; carência de reforços positivos generalizados; isolamento social; excesso 
de atividades domésticas com função aversiva; limitações financeiras; e excesso de 
comportamentos agressivos, em particular, verbais. Sua rotina se limitava às atividades 
de casa e cuidados com filhos e marido. Relatou viver infeliz, criticava os comportamentos 
do marido e se queixava da obrigação de manter relação sexual com ele. Inicialmente, 
Aparecida descreveu-se como resignada com a situação, descrevendo-se como vítima de 
um casamento frustrado, de um marido “ruim” e da decepção com a vida que levava. A 
terapeuta solicitou a Aparecida descrição de interações entre ela e o marido, a partir da 
qual sistematizou as contingências de reforçamento (CR) atuais que estavam operando 
no contexto familiar. A terapeuta identificou tactos distorcidos de Aparecida, a partir de 
inconsistências de relatos, em particular sobre o marido, e dos produtos comportamentais 
apresentados. Eventuais sessões com o marido permitiam identificar com maior precisão 
as CR. Aparecida tinha um repertório verbal de fuga-esquiva hábil para dirigir o foco dos 
problemas para o marido e se eximir de participação nas dificuldades do casal. Ao 
responsabilizar o marido pelas dificuldades, Aparecida acreditava justificar a indiferença 
afetiva e um certo desprezo pelo marido. Os objetivos terapêuticos foram levar a cliente a: 
1) descrever adequadamente os comportamentos emitidos por ela, as consequências que 
produziam para o marido e os filhos; 2) Identificar os sentimentos existentes nas 
interações intrafamiliares e sua origem; 3) tornar-se sensível aos efeitos aversivos de 
seus comportamentos sobre o marido e os filhos; 4) explicitar as regras e autorregras que 
governavam seus comportamentos; 5) relatar os controles aos quais respondeu quando 
se aproximou do marido, desde quando se conheceram; 6) ficar sob controle de novas 
regras e autorregras funcionais para o seu contexto familiar; 7) desenvolver repertório de 
comportamentos com função reforçadora positiva na relação com o marido e os filhos. Os 



 
 

resultados foram: a cliente começou a desenvolver comportamentos de autocontrole com 
relação ao comer e, de fato, perdeu peso; passou a descrever corretamente a função 
aversiva que as CR vivenciadas no nos relacionamentos familiares tinham para ela; 
passou a descrever as suas reais expectativas de estilo e qualidade de vida e a se 
adequar à realidade possível dentro do casamento; iniciou atividades de trabalho, com o 
propósito de ampliar interações sociais e aumentar os rendimentos financeiros; melhorou 
a relação com o marido e passou a reconhecer qualidades nele. 
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