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Cléo (19), 3º grau incompleto em Direito, era solteira e não namorava.  Morava com os 
pais, Paulo (61), advogado, e Graça (60), aposentada. A mãe procurou a terapeuta e 
disse que a filha falava constantemente sobre suicidar-se Informou também que o filho do 
meio suicidou-se em casa aos19 anos. Os pais foram encaminhados para psicoterapia, 
no entanto, apenas a mãe se interessou pelo tratamento. Queixa inicial apresentada por 
Cléo: “Eu só vim porque você falou que não aceitava desmarque. Eu não sei o que estou 
fazendo aqui. A vida pra mim não faz sentido. Estou muito triste.” A queixa deu indícios 
da dificuldade que a cliente tinha para emitir comportamentos que produzissem 
reforçadores positivos em sua vida. A terapeuta identificou outras dificuldades de Cléo: 
relacionamento afetivo insatisfatório com o pai; carência de reforços positivos sociais 
generalizados; isolamento social; excesso de atividades acadêmicas com função 
aversiva; limitações financeiras; excesso de comportamento governado por regras e 
autorregras; e excesso de comportamentos verbais agressivos. Sua rotina se limitava às 
atividades acadêmicas da universidade e à convivência com a mãe. Relatou que era 
infeliz. Criticava os comportamentos do pai. Inicialmente, Cléo descreveu-se como vítima 
de uma vida familiar frustrada e ruim. A terapeuta solicitou a Cléo que descrevesse 
interações atuais entre ela e seus pais e entre ela e alguns amigos.Tais descrições 
permitiam à terapeuta sistematizar as contingências de reforçamento (CR) atuais que 
estavam operando no contexto familiar e social. A terapeuta, autorizada pela clientes, 
mantinha contatos esporádicos com a terapeuta da mãe. Isso permitiu a ela identificar 
que Cléo emitia tatos distorcidos em particular sobre a forma como os pais a tratavam. 
Permitiu também sistematizar as CR que regulavam as interações familiares. Cléo tinha 
elaborado repertório verbal de fuga-esquiva sobre seu papel nos conflitos com os pais. 
Tal repertório se caracterizava por atribuir aos comportamentos do pai e da mãe a fonte 
das dificuldades de interação. Outro comportamento de fuga-esquiva para justificar sues 
déficits sociais e de contato com fontes de reforços era atribuir ao pai a responsabilidade 
pela condição financeira atual, que limitaria suas possibilidades de ter uma vida social 
mais abrangente. Justificava-se assim sua indiferença afetiva e um certo desprezo por 
continuar vivendo. Os objetivos terapêuticos foram levar a cliente a: (a) descrever 
adequadamente os comportamentos emitidos por ela e as consequências que produziam 
para os pais; (b) identificar os sentimentos produzidas pelas interações intrafamiliares e 
sua origem; (c) tornar-se sensível aos efeitos aversivos de seus comportamentos sobre 
os pais e amigos; (d) discriminar as regras e autorregras que governavam seus 
comportamentos; (e) ficar sob controle de novas regras e autorregras mais funcionais e 
realistas para seu contexto familiar; (f) desenvolver repertório de comportamentos com 
função reforçadora positiva na relação com os pais e amigos. Os resultados foram: a 
cliente começou a discriminar seus comportamentos agressivos; passou a reconhecer 
seu padrão comportamental de manipulação para conseguir as coisas que queria no 
ambiente familiar; passou a descrever as suas reais expectativas de estilo de vida. Ao 
reconhecer que mudar era difícil, pois implicava em assumir que precisava se tornar 
agente ativa de seu desenvolvimento pessoal – a origem dos seus sentimentos aversivos 



e déficits comportamentais não poderia ser atribuída ao pai e a outros de modo geral – 
Cléo abandonou a terapia. 
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