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Cris (28), pós-graduada em Publicidade e Propaganda, não trabalhava. Morava com 
os pais Marcos (58) e Lourdes (62). Tinha um irmão, Pedro (30), que morava sozinho. 
Apresentou como queixa: “quando fiz 18 anos, meu pai disse: ‘eu não te aceito’. “Meu 
pai joga na minha cara que destruí o casamento dele e da minha mãe”. “(...) Apesar de 
tudo, não o culpo.” “Eu me tornei uma pessoa pessimista. Tenho pavor de rejeição: eu 
me demito, eu termino os relacionamentos”. Até os 22 anos, Cris viveu sem a 
presença diária do pai, uma vez que Marcos passava a semana fora devido ao 
trabalho. Sempre que o pai voltava para casa, nos finais de semana, emitia agressões 
verbais e, em algumas circunstâncias, físicas, direcionadas a Cris e a Lourdes. A mãe 
e o irmão de Cris emitiam comportamentos de fuga-esquiva em relação a Marcos. A 
história de contingências de reforçamento (CR) vivida por Cris foi marcada por 
punições advindas do pai. Ao longo da vida, emitiu comportamentos variados na 
tentativa de ser aceita por Marcos, sem sucesso. Cris tinha dificuldade para aceitar 
críticas, ouvir “não” e interrompia relacionamentos (amorosos e profissionais) sempre 
que discriminava (muitas vezes erroneamente) que poderia estar vulnerável (por 
exemplo, quando o chefe lhe fazia uma crítica) o que pode ser considerado um 
excesso de comportamento de fuga-esquiva indesejado. Cris, quando iniciou a terapia, 
não discriminava as CR às quais havia sido exposta e se sentia na obrigação de 
entender – e aceitar – os motivos que levavam o pai a se comportar de forma 
agressiva. Os objetivos terapêuticos foram: discriminar as CR passadas e em 
operação na vida de Cris; desenvolver repertório de fuga-esquiva funcional e, se 
possível, contracontrole em relação ao pai; desenvolver repertório assertivo em 
relação à mãe e ao irmão; e, principalmente, ampliar repertório de busca de 
reforçadores positivos em ambientes não familiares. Ao longo das sessões, Cris 
passou a discriminar as CR e a verbalizar sentimentos aversivos em relação ao pai: 
“vou morrer sem aceitar que um pai pode não aceitar um filho”; “sempre tentei fazer 
tudo perfeito, para ser aceita. Agora sei que isso seria impossível, independente do 
que eu fizesse”. Cris começou a se relacionar amorosamente com Fred. Apesar da 
dificuldade inicial (“Aprendi a não criar vínculos. Se [alguém] tentar me controlar, eu 
sumo.”), Cris foi, aos poucos, estabelecendo uma relação reforçadora com Fred. 
Passou a consequenciar de forma reforçadora comportamentos desejados de Fred, 
assim como passou a emitir comportamentos reforçadores na relação com o 
namorado. Foi convidada a morar junto com Fred e estava analisando a proposta. 
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