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QUANDO O SONHO SE TRANSFORMA EM PESADELO: CASO CLÍNICO EM 
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Os pais de Vitor (17) procuraram terapia, pois ele encontrava-se deprimido. Apresentava 
comportamento de mentir, o que gerou perda de empregos e tornou difícil sua 
recolocação. O cliente tinha ensino fundamental completo e estava desempregado.  Vitor, 
por sua vez, queixou-se de estar confuso em relação a seu futuro profissional, assim 
como da dificuldade da relação com o pai, que sempre duvidava da palavra de Vitor. Nas 
situações de conflito, Vitor recorria à mãe, que funcionava com mediadora nas relações 
entre ele e o pai. Segundo os pais, desde muito jovem o filho jogou futebol muito bem, 
sendo convidado a participar de categorias superiores, ainda que não tivesse idade para 
tal. Os pais sempre o incentivaram, participando ativamente da sua carreira, levando-o 
para os testes, negociando com clubes e acompanhando-o mesmo fora da sua cidade 
natal. Tal situação se manteve até aproximadamente os 15 anos, quando ele começou a 
disputar campeonatos oficiais. Vitor passou, então, a ter dificuldade para lidar com 
situações em que desempenho e/ou competitividade eram exigidos e para aceitar ser 
deixado fora do time principal, pois muitas vezes avaliava que sua atuação nos jogos e 
treinos havia sido satisfatória. Isso, além de gerar ansiedade quanto à participação nas 
partidas, produziu sentimento de baixa autoconfiança. Vitor começou a apresentar 
comportamentos de fuga-esquiva, como atrasar-se e faltar aos treinos. Nos clubes em 
que atuou, Vitor esteve envolvido em delitos como o desaparecimento de material de 
esportes, assim como dinheiro de colegas de equipe, fatos estes negados por ele, até 
que provas concretas eram apresentadas e levavam ao seu desligamento, o que 
resultava em seu retorno para a casa dos pais.  A falta de novas oportunidades levou 
Vitor a um estado depressivo, deixando de se interessar pelo futebol ou qualquer 
atividade que pudesse ter função reforçadora positiva. Os objetivos terapêuticos com 
Vitor foram: levar o cliente a discriminar e  descrever as contingências de reforçamento 
(CR) em operação em sua vida, no sentido de compreender seus comportamentos e as 
consequências que eles produziam; levá-lo a identificar as atividades que poderia realizar 
e a desenvolver autonomia para realizá-las; ajudar o cliente a identificar outras 
possibilidades profissionais. Com os pais: desenvolver discriminação das CR que 
mantinham o comportamento do filho; orientar o casal no alinhamento de sua posição em 
relação a Vitor. Para atingir tais objetivos, o terapeuta emitia instruções verbais para que 
Vitor e os pais observassem e descrevessem as CR a que estavam expostos e as 
consequências das mesmas sobre o comportamento de cada membro da família. Com a 
dificuldade dos pais para seguirem as orientações do terapeuta e a consequente 
manutenção das condições vividas por Vitor, o cliente, à revelia dos pais, decidiu 
abandonar a terapia. 
 
Palavras–chave: Fuga-esquiva; depressão; Terapia por Contingências de Reforçamento 
(TCR).  
 


