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José (17) foi encaminhado pela namorada, pois estavam com problemas no relacionamento.  O 

cliente trouxe como queixa dificuldades no relacionamento com a mãe e nada mencionou 

sobre o namoro. A terapeuta investigou as contingências em operação na vida do José: a) a 

mãe manejava basicamente contingências com funções aversivas, que produziam sentimentos 

de culpa no filho: o criticava, dizia que nunca fazia nada para ela, não a entendia; não se 

preocupava nem cuidava dela; b)  a mãe ficava  sob controle de eventos com função 

reforçadora para ela: falava sem parar  de suas dificuldades de saúde, reclamava  do trabalho 

atual; c) não ficava sob controle das necessidades do filho, ou seja, dos eventos com função 

reforçadora para ele: ouvir sobre as situações do dia a dia dele, valorizar o boletim de notas 

excelentes; d) não descrevia os comportamentos adequados do ex-marido,  sempre 

distorcendo as situações e o colocando como incapaz ruim. A terapeuta fazia perguntas, 

descrições e comentários para levá-lo a ficar sob controle das reais contingências de 

reforçamento em operação, o que permitia discriminar os comportamentos inadequados da 

mãe e os adequados dele e do pai; ainda, a desenvolver novos repertórios de comportamento 

de fuga-esquiva na relação com a mãe. A terapeuta também emitia comportamentos com 

possível função reforçadora aos comportamentos adequados do cliente, por exemplo estudar, 

colocados em extinção pela mãe. O cliente ficou sob controle dos procedimentos da terapeuta 

e passou a discriminar os excessos comportamentais da mãe os sentimentos de culpa tem se 

reduzido com as exposições às novas situações. Ele se aproximou do pai, e passou a fazer mais 

atividades em comum com ele, ficando sob controle dos comportamentos adequados dele e 

aprendendo uma nova forma de se relacionar - sob controle de contingências de reforçamento 

positivas e negativas amenas. O processo continua em andamento.  


