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Ângela (52), portadora de deficiência física congênita, procurou terapia com queixas 
relacionadas a problemas respiratórios que tinham, segundo sua médica 
pneumologista, “um forte componente emocional”. Relatou também querer se preparar 
para conduzir sua vida quando a mãe morresse (a deficiência congênita implica em 
que a cliente não tenha autonomia para autocuidados e, como tal, depende de uma 
cuidadora ou familiar que faça por ela): “Não sei o que é viver sem a mãe”.  Queixou-
se também do irmão, Pedro: “oportunista, ovelha negra”. Dizia: “Comprei apartamento 

para ele, mas fim de semana se enfiava em casa. Mãe acobertava. Dinheiro não dava 

para sustentar. Precisei usar poupança. Não tem respeito, abusado, chantagista. 

Ficava quase doida. [Dizia] Santo Antônio, me dá uma luz. Minha mãe é velha, doente, 

eu sou doente. Pedro só pensa no bem estar dele.”. Ângela demonstrou outras 
dificuldades relevantes para a compreensão de seu quadro: 1. excesso de 
comportamentos governados por regras e autorregras, em sua maioria, disfuncionais; 
2. excesso de sentimento de responsabilidade; 3. excesso de sentimento de culpa; 4. 
excesso de comportamentos de fuga-esquiva disfuncionais; 5. sentimento de baixa 
auto-estima; 6. déficit de repertório para produzir reforçadores positivos. Ângela foi 
exposta a contingências de reforçamento (CR)  de punição e extinção. Estímulos ou 
eventos reforçadores eram limitados, pouco frequentes e associados a desempenho, 
exigindo dela um alto custo de resposta. Os objetivos terapêuticos foram:  1. Levar a 
cliente a se comportar mais sob controle das CR presentes do que sob o governo de 
regras e autorregras disfuncionais; 2. Instalar e fortalecer comportamentos que 
produzissem consequências reforçadoras positivas, e gerassem sentimentos de maior 
liberdade e autonomia; 3. Instalar e fortalecer comportamentos de enfrentamento e 
contracontrole. Alguns procedimentos usados foram:  1. Descrever as CR a que foi 
exposta e que contribuíram para instalação de comportamentos de fuga-esquiva; 2. 
Fornecer modelos verbais de enfrentamento de situações aversivas; 3. Reforçar 
diferencialmente a emissão de respostas de enfrentamento; 4. Consequenciar, com 
possível função de punição positiva amena, os comportamentos disfuncionais de fuga-
esquiva emitidos pela cliente; 5. Apresentar estímulos que facilitassem a discriminação 
de comportamentos de fuga-esquiva emitidos. Como resultado, Ângela passou a: fazer 
uso de menor quantidade de medicamentos; ter mais autonomia; se comportar mais 
sob controle das CR do que das regras e autorregras disfuncionais; responder menos 
sob controle da expectativa de outros e mais sob controle de condições reforçadoras 
para ela própria, e emitir comportamentos de contracontrole. Sentimentos de prazer e 
satisfação associados a CR reforçadoras começaram a aparecer com maior 
frequência e intensidade. 
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