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Gisele (29), irmã de Denise (28), era formada em fonoaudiologia. Trabalhava numa 

clínica particular e num hospital de grande porte em uma cidade do interior de São 

Paulo. Residia com a prima Beatriz (30). No início da terapia, a cliente informou que 

este era o terceiro processo terapêutico a que se submetia e listou diagnósticos e 

medicamentos diferentes indicados por diversos psiquiatras. Em ambientes públicos, 

Gisele mantinha-se calada, ficava ruborizada e contava os minutos para sair de onde 

estava. Além disso, a cliente relatou que comia muito e sentia-se gorda e feia, o que, 

segundo ela, produzia o afastamento de rapazes. Na história de contingências de 

reforçamento (CR) da cliente, uma tia materna cuidou dela, logo após o nascimento, 

pois a mãe foi diagnosticada com depressão pós-parto e dizia não ter condições para 

criar a filha. Gisele, então, foi criada pela tia, a qual chamava de mãe. Gisele atribuía a 

esse evento o comportamento de se afastar das pessoas, uma vez que acreditava 

(autorregra) que sua aproximação era aversiva ou geraria algum mal para o outro. 

Com o objetivo de identificar as variáveis controladoras dos comportamentos da 

cliente, os procedimentos utilizados na terapia foram: a) identificação das CR em 

operação e sistematização da história de contingências da cliente, propondo hipóteses 

sobre a instalação e manutenção das dificuldades de Gisele; b) emissão, por parte da 

terapeuta, de respostas com possível função de reforço positivo contingente a 

comportamentos desejados de autoavaliação emitidos pela cliente; c) instruções 

verbais sobre formas alternativas de respostas que poderiam ser emitidas em seu 

ambiente natural (variabilidade comportamental); e d) discussão sobre estudos 

experimentais de modelos de psicopatologias, usando animais, dentro da metodologia 

da Análise Experimental do Comportamento, em especial, ansiedade e depressão. Os 

principais resultados foram: a) aquisição do repertório de iniciar e manter conversas, 

sobre assuntos diferentes de trabalho; b) aumento do número de convites para sair 

durante a semana com colegas; c) reajuste diagnóstico e medicamentoso com novo 

profissional de “credibilidade” da cliente; d) aquisição do repertório de identificação de 

estímulos considerados aversivos para a cliente, e de repertório apropriado de fuga-

esquiva destes; e e) refinamento de comportamentos de autocuidado.  
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