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Antônio (29) tinha uma namorada (Jaqueline), que residia em outro Estado. Morava com 
um amigo. Era engenheiro mecânico, trabalhava em plataforma petrolífera e ocupava um 
cargo muito alto para sua idade e tempo de empresa. Apresentou como queixa inicial: 
“Eu vim aqui porque eu preciso recuperar minha paz. Eu sempre fui uma pessoa que 
estava sempre sossegada, sempre em paz comigo mesmo, independente do que 
estivesse acontecendo, e agora eu tenho ficado angustiado. Não sei bem se é angustia 
ou ansiedade, me sinto muito mal do nada. Eu estou bem e, de repente, vem a angústia.”  
Antônio relatava que estava tudo bem na sua vida profissional, que tinha uma “família 
maravilhosa” e que não entendia porque estava tendo essas crises, além de sentir-se 
muito mal consigo mesmo por estar passando por essa situação. Antônio namorava 
Jaqueline há um ano e seis meses. No começo, apesar da distância, o namoro era 
“maravilhoso”. De acordo com ele, ela era uma mulher que tinha características pessoais 
que considerava essenciais para construir uma família. Ele trabalhava 15 dias embarcado 
e tinha 15 dias de folga, nos quais se dividia entre a cidade que residia e Natal, onde a 
namorada morava. Com o passar do tempo, Jaqueline começou a emitir comportamentos 
que tinham função aversiva para o cliente todas as vezes que ele estava em Salvador e 
resolvia sair com os amigos sem a presença dela, que estava em Natal (ela ligava para 
ele e falava: “eu aqui estudando e você aí curtindo com esses seus amigos que só 
pensam em festas, que não tem nada na cabeça”). Diante de cobranças da namorada, o 
cliente emita comportamentos de fuga-esquiva (mentiras ou omissões) que funcionavam 
ocasionalmente, mas, algumas vezes, Jaqueline descobria a mentira. Nesta situação, a 
briga demorava horas. Sendo assim, Antônio mentia na tentativa de adiar a consequência 
aversiva, o que poderia funcionar ou não, vivendo num paradigma de ansiedade. Os 
objetivos terapêuticos iniciais foram: conscientizar o cliente das contingências de 
reforçamento (CR) às quais estava exposto; e identificar possíveis comportamentos de 
contracontrole que poderiam substituir comportamentos de fuga-esquiva disfuncionais 
emitidos por ele em algumas ocasiões. A terapeuta fazia perguntas, descrições e 
comentários para levá-lo a ficar sob controle das CR em operação, o que lhe permitia 
discriminar os comportamentos indesejados de Jaqueline e os seus próprios 
comportamentos indesejados de fuga-esquiva; além disso, a terapeuta apresentava 
modelos e instruções verbais para emissão de novas respostas que ao serem emitidas 
pelo cliente poderiam ter função de contracontrole dos comportamentos indesejados da 
namorada. Antônio passou a identificar as contingências que controlavam os sentimentos 
e comportamentos de ansiedade dele e emitir respostas de fuga-esquiva e contracontrole 
dessas situações. O processo terapêutico continua em andamento. 
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