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Danilo (54) era casado com Elaine (42) há 5 anos. Morava na mesma casa com a filha 
Luana (11) e o enteado André (22). O relacionamento começou com ambos já 
divorciados e com filhos, mas Danilo nunca foi apaixonado pela esposa e descrevia o 
casamento como uma “tortura”. Dentre as queixas estavam dificuldades financeiras, 
falta de apoio familiar e solidão.  As principais dificuldades de Danilo eram: 
comportamento excessivamente governado por regras; dificuldades em produzir 
reforçadores positivos para si; comportamento agressivo, tanto verbal como físico; e 
dificuldades em se comunicar de maneira apropriada, especialmente para fazer 
pedidos e expressar sentimentos. Os principais objetivos terapêuticos foram levar o 
cliente a: se comportar mais sob controle de contingências de reforçamento (CR) e 
menos por regras; comunicar-se mais eficientemente; emitir menos comportamentos 
de contracontrole indesejáveis; e realizar adequado planejamento financeiro. Para 
tanto, foram usados procedimentos de descrição de CR, instrução verbal, 
reforçamento positivo de relatos sobre comportamentais desejados, punição amena e 
extinção de relatos de comportamentos e de emissão, em sessão, de comportamentos 
indesejados. O cliente passou a se comunicar melhor com familiares, a realizar 
atividades reforçadoras, a discriminar e a se comportar principalmente sob controle de 
CR e menos sob controle de regras. Enquanto estava em processo psicoterapêutico, o 
cliente recebeu um alto valor em dinheiro como indenização por um acidente de 
trabalho, o que resolveu seus problemas financeiros. No entanto, ele e a esposa 
passaram a discordar sobre como administrar o dinheiro. O cliente passou a temer por 
sua vida, pois recebia ameaças de morte dos membros de sua igreja (reivindicavam 
parte do dinheiro). Adicionalmente, a esposa e o enteado diziam que preferiam que ele 
morresse para ficarem com o dinheiro. Em determinada ocasião, Danilo escreveu uma 
música romântica para a terapeuta e esposa encontrou a música. O cliente levou a 
música à terapeuta e disse que sua mulher havia ficado enciumada. Cerca de dois 
meses após isso, o cliente parou de vir às sessões e não atendia telefonemas. Após 
três semanas de ausência, conseguiu-se contato com a esposa por meio de um 
telefone de recados (exigência formal da Instituição de atendimento). Esta, disse que o 
marido iria interromper a terapia porque precisava fazer “bicos” para sustentar a 
família, gerando dúvida sobre se o cliente havia mentido em sessão sobre o dinheiro, 
se a esposa o estava fazendo, ou até mesmo sobre a integridade física do mesmo. 
Dois meses depois, o cliente foi visto pela terapeuta na cidade, bem vestido e saindo 
de um carro de luxo. 
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