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Lipe (24) era engenheiro e atuava em uma multinacional. Sua mãe o levou à terapia 
quando Lipe teve uma crise aguda de estresse relacionada ao trabalho. A mãe o 
descreveu como alguém que sempre foi considerado pelos familiares e amigos como 
um “gênio” e que, sem nenhum sinal aparente, apresentou um “apagão” durante o 
expediente.  Nas sessões iniciais, Lipe comportava-se como se sofresse de amnésia 
em relação aos últimos acontecimentos, prioritariamente aqueles relacionados ao 
trabalho. Na segunda sessão, comportou-se como se não se recordasse de ter estado 
ali previamente. Apresentava-se confuso, falava ora rápido demais, ora com muita 
lentidão, e dizia precisar falar de “coisas lógicas” durante a sessão para sentir algo 
bom. Sua queixa inicial referia-se à necessidade de ser melhor que as outras pessoas, 
principalmente no trabalho, Acrescentou que não sofria pressão por parte de 
superiores e que, de fato, gostava que a avaliação das pessoas fosse positiva. A 
investigação das contingências de reforçamento (CR) sugeriu que Lipe foi 
consistentemente reforçado de maneira contingente a desempenho, de forma que 
foram gradualmente selecionados comportamentos cada vez mais sofisticados. 
Situações nas quais Lipe identificava indícios de que não cumpriria as metas ou teria 
chance de insucesso geravam intensa ansiedade. O acesso a reforçadores 
contingente prioritariamente a desempenho excelente contribuiu para que o repertório 
comportamental de Lipe fosse restrito: limitava-se a comportar-se de forma acadêmica 
ou profissionalmente admirável, mas pouco comportava-se, por exemplo, em função 
de reforçadores de natureza social provindos de relações interpessoais ou afetivas. 
Lipe tornou-se refém da admiração das pessoas por seu desempenho (e só por seu 
desempenho), o que dificultou a aquisição ou desenvolvimento de outros repertórios. 
Comportava-se em função de pospor ou eliminar aversivos (a possível desaprovação) 
e, diante de uma situação no trabalho em que não conseguiu executar uma atividade 
com sucesso, Lipe apresentou a crise, precisando ser afastado pela empresa. A 
terapia buscou: fornecer possíveis SDs (sob a forma de modelos, instruções, questões 
e comentários) para que Lipe se comportasse de forma desejada frente às questões 
de trabalho, aprendendo a lidar com possíveis episódios de insucesso; aumentar e 
desenvolver repertório para produção de reforçadores de natureza social ou afetiva, 
em contextos não profissionais; identificar as CR e não somente o produto de seu 
comportamento.  Lipe continuava em atendimento, mas após algumas intervenções já 
passara a: discriminar as CR que produziam ansiedade e o quanto era refém de seu 
desempenho, uma vez que se cobrava muito e se preocupava em demasia com a 
avaliação do outro; lidar melhor com eventuais situações de insucesso, apresentando 
respostas de fuga-esquiva mais funcionais; estreitar vínculos afetivos e sociais.   
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