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Henrique (50), casado com Ana, pai de dois filhos, trabalhava como consultor 
jurídico para grandes empresas. Na primeira sessão, relatou que havia passado por 
dois processos psicoterapêuticos e que, no passado, apresentou sintomas 
depressivos intensos. Revelou que um dos processos foi encerrado porque ele não 
levava queixas e falava sobre amenidades. A psicoterapeuta concluiu que o 
tratamento perdeu a função e interrompeu o processo. A  psicoterapeuta atual 
identificou que: 1. o cliente mantinha o padrão equivalente de comportamentos de 
fuga-esquiva do processo psicoterapêutico anterior e poderia vir a se esquivar 
novamente no tratamento atual; 2. a revelação, feita por ele,  do motivo de 
encerramento da terapia anterior, tinha como função sinalizar que ele poderia se 
comportar da mesma forma novamente (como se dissesse: "fique atenta: eu já fiz 
isso uma vez, posso fazer de novo com você"). Descrever, para Henrique, a 
provável função de tal comportamento favoreceu o estabelecimento do vínculo e 
diminuiu a probabilidade de o cliente tornar a se esquivar do processo. Além disso, o 
quadro anterior de depressão prejudicou seu desempenho profissional. Perceber 
que poderia deprimir novamente - e ter o rendimento reduzido por isso - produziu 
uma operação estabelecedora, que aumentou as chances de se engajar novamente 
em um tratamento. A psicoterapeuta identificou também que Henrique: trabalhava 
excessivamente; era exigente com relação a sua performance profissional; tinha 
fortes sentimentos de responsabilidade e culpa; dificuldades para falar "não" e 
cobrar seus honorários adequadamente; além de pouco se engajar em 
comportamentos que pudessem produzir Sr+. O trabalho governava sua vida e 
comportamentos com função de fuga-esquiva eram emitidos de maneira 
generalizada e excessiva. Henrique respondia fortemente à estimulação aversiva 
presente e por vir. Assim, os objetivos terapêuticos definidos foram: diminuir a 
emissão de fugas-esquivas disfuncionais; fortalecer comportamentos de 
contracontrole; ampliar e fortalecer repertório de comportamentos produtores de Sr+. 
Alguns dos procedimentos utilizados foram: descrever CR em operação; fornecer 
SDs que favorecessem a discriminação dos comportamentos de fuga-esquiva no 
momento em que eram emitidos; descrever outras prováveis consequências 
advindas de seus comportamentos; consequenciar com possível função reforçadora 
positiva quaisquer comportamentos que produzissem Sr+. O padrão de fuga-esquiva 
do cliente estava fortemente estabelecido. Por isso, os resultados obtidos foram 
poucos, porém importantes. Entre eles: manutenção do cliente no processo 
psicoterapêutico; emissão em alta frequência de relatos de dificuldades vividas por 
Henrique; e envolvimento do cliente com atividades reforçadoras positivas. 
 
Palavras-chaves: comportamentos de fuga-esquiva; contingência de reforçamento 
negativo, Terapia por Contingências de Reforçamento (TCR). 


