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Paula (41) era funcionária pública, separada e morava com o filho universitário. 
Trouxe como queixa: excesso de peso e compulsão alimentar. A terapeuta 
identificou outras dificuldades da cliente: para estabelecer e manter relacionamentos 
sociais; com o ex-marido; para estabelecer um relacionamento amoroso; para lidar 
com o filho; no trabalho etc. Ao longo da vida, Paula aprendeu a se comportar 
excessivamente em função do outro e precariamente em função de si própria. 
Assim, estabeleceu a regra: "se me comportar de forma a agradar o outro, então me 
tornarei importante, e diminuirei as chances de ser abandonada ou rejeitada". Tal 
regra, porém, não produzia as consequências esperadas, o que levava Paula a 
aprimorar mais ainda seu repertório de comportamentos com função de agradar. Em 
função dessa dificuldade, Paula não conseguia estabelecer relações amorosas 
duradouras, genuínas e equilibradas, e se queixava disso. Um dos objetivos centrais 
do processo psicoterapêutico foi ampliar seu repertório social e, com isso, aumentar 
as chances de que outras consequências reforçadoras fossem produzidas, 
especialmente na esfera dos relacionamentos amorosos. Ao longo do processo, a 
cliente apresentou melhora em muitas das dificuldades apresentadas, porém 
continuava mostrando resistência em criar oportunidades que pudessem ampliar sua 
vida social. Foi possível, porém, perceber que não faltavam a ela habilidades sociais 
necessárias para essa tarefa. Ainda assim, as esquivas dos contatos sociais 
permaneceram. Detectada tal inconsistência, a terapeuta passou a ficar sob controle 
de verbalizações que sinalizavam quais condições aversivas estavam operando e 
contribuíam para que a cliente se esquivasse continuamente de situações sociais. 
No processo psicoterapêutico, as respostas verbais do cliente (e do terapeuta) 
exercem múltiplas funções: Sd, S delta, S pré-aversivo, Sr+, Sr- etc. Cabe ao 
terapeuta identificar a função de cada uma delas e responder discriminativamente, 
fortalecendo a ocorrência de umas, enfraquecendo a de outras, fornecendo Sds 
para obter mais informações em outras ainda, e assim por diante. O controle de 
estímulos exerce papel fundamental nesse encadeamento de informações e 
intervenções. O objetivo de presente trabalho, portanto, foi discutir como a 
capacidade do terapeuta de responder funcionalmente ao controle de estímulos 
pode interferir no processo psicoterapêutico e promover um direcionamento que 
influenciaria diretamente nos resultados obtidos. A superação da dificuldade social 
de Paula dependia da correta identificação dos estímulos presentes em sua vida e 
da maneira como esses estímulos se relacionavam e davam origem às 
contingências de reforçamento (CR) em operação. 
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