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Resumo 
 

Este trabalho teve como objetivo principal analisar a relação entre o 
autoconhecimento adquirido em sessão e sua ligação com mudanças e ampliação de 
repertório comportamental. Foi apresentado o caso de Vitória que, após a perda de 
sua mãe, buscou terapia para lidar com a ausência materna – maior referência 
emocional da cliente – e com todas as consequências e mudanças ambientais que 
ocorreram a partir do ocorrido. A cliente apresentou padrões relacionados à fuga e 
esquiva e a baixo repertório assertivo, principalmente na sua relação com os 
familiares. Observou-se, ainda, dificuldade de exposição a novos contextos, tais 
como profissional e social/afetivo. Buscou-se a ampliação do repertório 
comportamental de Vitória por meio do aumento de exposição ambiental, que 
poderia se dar a partir do aprimoramento do seu autoconhecimento. Concluiu-se que, 
embora a ampliação do repertório de autodescrição seja de suma importância para 
ganhos terapêuticos, somente o autoconhecimento da cliente pode não ter sido 
suficiente para engajá-la em um processo duradouro de mudanças. Acrescenta-se, 
por fim, que o autoconhecimento da figura do terapeuta também deve ser um fator 
relevante de análise dentro da prática clínica. 
 
Palavras-chave: Análise Comportamental Clínica; Terapia Molar e de 
Autoconhecimento; assertividade; autoconhecimento; resistência a mudanças. 



 

 

 

“Os homens agem sobre o mundo, modificam-no e, por sua vez, são modificados pelas 

consequências de sua ação” (Skinner, 1957/1978, p. 15). Esta é a frase que Skinner formulou 

ao abrir o primeiro capítulo do seu livro “O Comportamento Verbal”, de 1957. As palavras 

citadas são repetidas insistentemente sempre que se faz necessário descrever o que é o 

comportamento. Para Skinner, entende-se comportamento como uma relação entre organismo 

e ambiente. No comportamento operante, o organismo modifica o ambiente e é modificado 

pelas consequências de seus atos. 

Dessa forma, entende-se que não existiria uma relação já construída, estática, entre 

homem e natureza, não haveria uma causalidade mecânica na ação que um exerce sobre o 

outro. A cada nova interação entre ambos, homem e ambiente se modificam e se tornam 

diferentes (Micheletto & Sério, 1993). Vale ressaltar que não haveria apenas um modo de 

relação entre o indivíduo e o ambiente, mas vários, dado que as contingências se modificam a 

todo momento e nem sempre é possível prevê-las adequadamente. Contingências podem ser 

entendidas como relações entre eventos ambientais (estímulo-estímulo) ou entre eventos 

ambientais e do organismo (estímulo-resposta, resposta-estímulo, estímulo-resposta-

estímulo). Quando se trata de contingências operantes, refere-se à relação de probabilidade 

entre as respostas e suas consequências (Baum, 1994/2006; Catania, 1998/1999; Skinner, 

1974/2000). 

Portanto, estão envolvidos nesta relação o conjunto de ações exercidas pelo sujeito, 

que podem ser explicadas de forma abrangente como sendo ações públicas (diretamente 

observáveis por outras pessoas) e privadas (e.g., pensamentos, sentimentos, que são 

observadas somente pela pessoa que os emite), além das consequências provenientes dessas 

ações, entendidas como modificações no ambiente, que selecionam a ação realizada (Baum, 
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1994/2006; Catania, 1998/1999; Skinner, 1974/2000). As modificações ambientais, capazes 

de modificar a probabilidade de que a ação realizada ocorra novamente, são conhecidas como 

reforços ou estímulos reforçadores. O reforçamento seria, portanto, o meio em que uma classe 

de respostas seria fortalecida, a partir das consequências que ela produz. A ação de responder 

aumenta quando produz reforçadores ou quando adia/elimina eventos aversivos (punidores). 

Por outro lado, as respostas diminuem de probabilidade quando produzem eventos aversivos 

ou adiam/eliminam reforçadores (Catania, 1998/1999; Pessôa & Velasco, 2012).  

Dado as definições do que é comportamento e reforço, faz-se necessário definir o que 

seria, portanto, repertório comportamental. Skinner (1974/2000) relaciona repertório com a 

forma como o organismo é capaz de agir, se dadas as circunstâncias adequadas para isso. O 

repertório está associado aos eventos reforçadores e aversivos a que o indivíduo foi exposto 

em sua trajetória, ou seja, às relações que teve com o mundo físico e social. Dessa forma, o 

repertório do sujeito possuiria todas as “possibilidades” de respostas que este pode emitir ao 

longo de sua vida, baseado em tudo o que aprendeu e experimentou (Skinner, 1974/2000; 

Zortea, 2013). 

Para Catania (1998/1999), repertório pode ser entendido como o conjunto de 

comportamentos emitidos pelo indivíduo, modelados ao longo de sua história de vida. O autor 

acrescenta ainda que, caso esse comportamento emitido e já anteriormente reforçado tenha 

sido extinto (i.e., sua frequência tenha sido reduzida devido à falta de reforçamento), ele 

poderá rapidamente ser reinstalado e reutilizado pelo indivíduo. O organismo não precisaria 

se engajar na emissão de dado comportamento em vários momentos para que se considere que 

este comportamento esteja em seu repertório. Algumas respostas tendem a ocorrer com maior 

frequência que outras; então, pode-se falar de uma espécie de hierarquia no repertório 

comportamental. Para ilustrar o que seria repertório comportamental, o autor cita o exemplo 

de um rato que aprende a andar por um labirinto. O rato possui o “correr pelo labirinto” em 
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seu repertório comportamental, mesmo quando não está dentro do labirinto para aplicá-lo. 

Para Catania (1998/1999), portanto, repertório seria o conjunto de comportamentos que o 

indivíduo já possui modelados, mas que não precisam, necessariamente, ser emitidos a todo 

momento.  

A conceituação do que é comportamento e, por conseguinte, repertório 

comportamental, é necessária para que se possa ilustrar o que leva um indivíduo a buscar 

terapia. De forma ampla, a terapia tem como objetivo propor o alívio e a resolução de 

problemas e dificuldades com que a pessoa pode se deparar em sua vida, favorecendo a 

aquisição de novos repertórios comportamentais que sejam mais adequados às contingências 

atuais do sujeito (Marmo, 2012; de-Farias, 2010). A aquisição desses novos repertórios é 

favorecida pelo desenvolvimento do próprio conhecimento do indivíduo acerca do modo 

como ele mesmo se comporta (Baptistussi, 2000; de-Farias, 2010; Skinner, 1953/2003). 

Decorre daí, também, a importância de um autoconhecimento satisfatório por parte do sujeito, 

trabalhado em terapia. 

  

Autoconhecimento 

O Dicionário Online de Português (www.dicio.com.br/autoconhecimento/) define 

autoconhecimento como “Conhecimento de si próprio, das suas características, qualidade, 

imperfeições, sentimentos, etc.; que caracterizam o indivíduo por si próprio”. A definição 

dada é semelhante à que aparece no Michaelis Dicionário Brasileiro da Língua Portuguesa 

(http://michaelis.uol.com.br/modernoportugues/busca/portuguesbrasileiro/autoconhecimento/) 

na qual autoconhecimento é definido sucintamente como “conhecimento de si mesmo”. 

Afirma-se popularmente que autoconhecimento é um termo utilizado para caracterizar 

uma espécie de qualidade almejada por um indivíduo. Em uma rápida pesquisa pelo termo 

“autoconhecimento” em sites não acadêmicos, notou-se que a procura pelo aprimoramento do 
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autoconhecimento estaria diretamente relacionada à busca por identificar e sanar aspectos que 

conduzem a comportamentos tidos como indesejáveis. Nesse sentido, melhorar o seu 

autoconhecimento traria ganhos ao indivíduo, como o aumento da qualidade de vida, além de 

maior domínio sobre as suas atitudes (comportamentos) e principalmente sobre as suas 

emoções.  

Mas por que o autoconhecimento é um fator tão almejado e incentivado socialmente? 

Em seu icônico livro “Sobre o Behaviorismo”, publicado em 1974, Skinner se refere ao termo 

autoconhecimento como consciência de si mesmo e afirma que essa consciência ocorre 

devido a perguntas que lhe foram direcionadas de modo que o indivíduo pudesse descrever 

melhor as variáveis às quais seus comportamentos respondem. O autor, ao falar sobre o 

autoconhecimento, afirma que este é, ao contrário do que a nomenclatura sugere, de origem 

social. Ao designar a origem do autoconhecimento ao reforço social, Skinner (1974/2000) 

mostra que os eventos privados se tornam importantes para o próprio indivíduo quando sua 

descrição é estimulada e reforçada pela sua comunidade verbal. Sendo assim, saber descrever 

os próprios comportamentos e as contingências dais quais ele é função não é essencialmente 

um exercício individual ou introspectivo, mas depende de uma comunidade verbal que 

estimule (crie ocasião para) e reforce o movimento autodescritivo. 

Antes de se aprofundar no conceito de autoconhecimento, faz-se necessário 

destrinchar o termo e começar pelo que o torna possível: o comportamento verbal. Skinner 

(1974/2000) afirma que, por meio do comportamento verbal, o homem amplia a possibilidade 

de atuação e influência no ambiente social ao seu redor.  

Mas existem diversas formas de se falar. A fala, e tudo que a permeia, varia de acordo 

com a comunidade verbal na qual o falante está inserido. É essa comunidade verbal que vai 
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exercer controle de estímulo1 sobre a fala e possibilitar a criação de um repertório verbal, que 

pode ser pobre ou bastante elaborado. Por comunidade verbal, entende-se o conjunto de 

indivíduos cujas falas – ou verbalizações sob controle operante – estão sujeitas a 

contingências semelhantes de reforçamento e partilham de um mesmo idioma ou dialeto. Não 

é possível que um falante tenha contato direto com todos os representantes de sua comunidade 

verbal, mas, ainda assim, esta se faz presente em pessoas e obras relacionadas aos 

comportamentos verbais de outros indivíduos, tais como livros, celulares, televisores, entre 

outros objetos que utilizam a linguagem corrente com os quais o falante irá interagir 

verbalmente ao longo de sua existência (Passos, 2003). 

Ao analisar o comportamento verbal, Skinner o classificou em sete categorias 

distintas, quais sejam: ecóico, textual, trancrição, intraverbal, autoclítico, mando e tato. Para 

os fins desse trabalho, cabe explorar a categoria tato, que se define pela descrição de alguns 

estímulos ou de suas características, sendo controlado por um estímulo discriminativo não-

verbal (Passos, 2003; Skinner, 1957/1978). O termo “tato” (ou tact, no escrito original) 

designa o comportamento verbal exclusivamente sob controle de estímulos físicos, públicos 

ou privados. Nesse sentido, não há controle por operações motivacionais e, portanto, o tato 

não tem reforçadores específicos. A escolha do termo se deve a uma sugestão que evoca a 

memória do comportamento de estabelecer “con-tato” com o mundo físico que rodeia o 

falante. Portanto, o tato pode ser entendido como um comportamento verbal operante, no qual 

a resposta é evocada por um estímulo presente no ambiente do falante e reforçada 

genericamente por sua comunidade verbal. São exemplos de tatos verbalizações como: “um 

gato!” (diante do animal); “vejo muitas nuvens brancas no céu” (ao olhar para cima e ver o 

céu), entre vários outros cujos reforçadores são genéricos.  

                                                
1 De acordo com Moreira e Medeiros (2007), controle de estímulos é o termo utilizado para caracterizar a 
interferência e o efeito de estímulos antecedentes, que podem ser entendidos como contexto, sobre o 
comportamento. 
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E como o comportamento verbal conhecido como tato auxilia no entendimento do 

autoconhecimento? Inicialmente, citou-se que Skinner (1974/2000) descreve o 

autoconhecimento como “pessoa que se tornou consciente de si mesma”. Ao caracterizar 

consciência, o autor propõe que esta nada mais é do que uma descrição, pelo indivíduo 

falante, de comportamentos e estímulos, incluindo aqueles que permeiam seu próprio 

ambiente, mas que não são acessíveis diretamente àqueles que o observam. Um termo 

bastante utilizado por Skinner (1974/2000) para caracterizar este ambiente contido dentro do 

indivíduo é “o mundo sob a pele”2. Vale ressaltar que esse ambiente que se encontra sob a 

pele também é uma fonte rica de estímulos, tanto quanto o ambiente externo ao indivíduo.  

Ao condicionar o indivíduo a tatear ou responder verbalmente àquilo que é estimulado 

de forma privada e inacessível aos demais, a comunidade verbal favorece a criação de um 

repertório verbal descritivo dos estímulos privados (Passos, 2003; Skinner, 1974/2000). 

Sendo, portanto, a consciência, um movimento de descrição de estímulos e características 

ambientais, que podem tanto ser públicas quanto privadas, pode-se entender, então, o 

autoconhecimento como um tatear que o falante emite sobre seus próprios comportamentos, 

estímulos ou contingências a que está exposto. Nas palavras de Skinner (1974/2000), o 

“autoconhecimento tem um valor especial para o próprio indivíduo. Uma pessoa que se 

tornou ‘consciente de si mesma’, por meio de perguntas que lhe foram feitas, está em melhor 

posição de prever e controlar seu próprio comportamento” (p. 31). 

Poder prever e controlar o próprio comportamento supostamente colocaria o sujeito 

em uma posição de maior domínio sobre mudanças que sejam necessárias em sua vida, uma 

vez que o indivíduo poderia buscar comportamentos mais adaptativos (Skinner, 1974/2000). 

O que faz um comportamento ser considerado mais adaptativo são as consequências que ele 

                                                
2 Skinner (1974/2000) utiliza o termo “o mundo sob a pele” ao se referir a estímulos e respostas que existiriam 
dentro da pele, incluindo as emoções. Em sua concepção, as áreas de estudo Fisiologia e Anatomia ainda 
evoluirão a ponto de descrevê-lo. No momento, este mundo é passível de observação por meio dos relatos 
verbais e outros comportamentos do próprio indivíduo que sente. 
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produz, podendo ser adaptativas em uma determinada situação e não tanto em outras, ou 

mesmo ter uma função adaptativa em determinado momento da vida do sujeito, mas nem 

tanto em outro. Quando mudanças ambientais ocorrem, não raro o organismo precisaria se 

adaptar, buscando novos repertórios comportamentais (Marçal, 2005). Variar esses 

comportamentos seria, portanto, uma resposta que se adaptaria à mudança do ambiente, 

variabilidade essa que se faz necessária até para a sobrevivência enquanto espécie (Skinner, 

1938, 1966, citado por Marçal, 2005). Criar esse novo repertório comportamental, que se 

adapte ao atual contexto do cliente, seria, portanto, um dos grandes objetivos e desafios da 

terapia. Mas como buscar essas mudanças na clínica? 

Para Marçal (2005), conhecer as contingências presentes é bastante relevante para que 

se possa entender quais variáveis mantêm determinada resposta, mas não explicam como 

essas contingências assumiram a posição de controle ou como os comportamentos podem ter 

sido adquiridos. Seria necessário, portanto, fazer uma análise histórica da vida do indivíduo e 

esse autoconhecimento histórico seria determinante no processo atual de mudanças. 

Tendo em vista a importância do autoconhecimento e de seu potencial benéfico nas 

mudanças que se fazem necessárias na vida do indivíduo, Marçal e Dutra (2010, citado por 

Costa, 2011) propuseram a Terapia Molar e de Autoconhecimento (TMA), que considera o 

autoconhecimento fundamental e o colocam tanto como objetivo quanto ferramenta 

indispensável na prática clínica, tornando a terapia mais eficaz. Os autores propõem que o 

terapeuta, a partir das queixas do cliente e da identificação das contingências vigentes e 

relacionadas às queixas, busque identificar os padrões comportamentais que o cliente 

apresenta, bem como a generalização de estímulos ao longo da história do indivíduo. Busca-

se essa compreensão por meio da realização de análises funcionais moleculares e molares3. 

                                                
3 A análise funcional molecular, ou microanálise, consiste na análise de um comportamento singular, ou seja, de uma 
relação contingencial específica. Já a análise funcional molar, ou macroanálise, contribui na identificação da 
generalidade dos estímulos influentes na história do indivíduo, auxiliando no reconhecimento de padrões 
comportamentais apresentados pelo sujeito (Marçal & Dutra, 2010, citado por Costa, 2011; Nery & Fonseca, 2018). 
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Para favorecer o aumento do autoconhecimento, os autores propõem duas estratégias, sendo 

elas a “modelagem do comportamento verbal a partir de análises funcionais e a observação 

dos comportamentos como ocorrem” (Costa, 2011). Por fim, sinalizam que ampliar o 

autoconhecimento favoreceria o enfraquecimento de respostas que impedem os ganhos 

buscados em terapia, além de favorecer a delimitação dos objetivos terapêuticos e de tornar o 

cliente mais propenso à ação sugerida em terapia. No caso clínico apresentado nesta 

monografia, as análises foram elaboradas de acordo com o que foi proposto na TMA. 

Ao introduzir o termo autoconhecimento neste trabalho, optou-se por começar com 

uma visão geral e leiga a respeito do tema. As pessoas que buscam saber um pouco mais 

sobre o assunto e que desejam melhorar o seu autoconhecimento estariam em busca de um 

domínio maior sobre a sua forma de agir e pensar, uma vez que estar “consciente de si 

mesma” – ou seja, estar sensível às variáveis que controlam seu próprio comportamento –  

ajudaria a prever e evitar comportamentos quando fosse conveniente. Skinner, em sua citação 

sobre o valor do autoconhecimento apontada acima, coroa essa visão com um entendimento 

científico de que, de fato, um sujeito cujo autoconhecimento é aprimorado está em melhores 

condições de controlar o próprio comportamento, o que pode favorecer maiores ganhos 

comportamentais. Portanto, ampliar o autoconhecimento tornaria o indivíduo mais bem 

preparado para lidar com as diversas contingências – muitas vezes aversivas – às quais está 

exposto ao longo de sua trajetória.    

 

Conceitos Relevantes  

De acordo com o entendimento exposto sobre o que seria autoconhecimento, não há 

dúvidas de que o seu aprimoramento é de extrema importância para os ganhos 

comportamentais que se busca em terapia. No caso de Vitória, que será exposto neste estudo, 

trabalhar o seu autoconhecimento e sua percepção acerca do ambiente em que ela estava 
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inserida era um dos principais objetivos pretendidos, dado que a cliente apresentou, 

inicialmente, uma baixa discriminação (percepção) e verbalização sobre ela mesma. 

Entretanto, entende-se que a prática clínica não deveria se restringir somente ao 

aperfeiçoamento do autoconhecimento e da aceitação dos problemas, mas deveria envolver o 

cliente nas ações que favoreçam uma mudança (de-Farias, 2010). Partindo desse pressuposto, 

alguns conceitos, embora não figurem como temas principais a serem analisados neste 

trabalho, necessitam de explicação prévia de modo a facilitar o entendimento sobre o caso 

relatado e sobre as análises e discussões aqui trabalhadas.   

 

Assertividade 

Comumente caracteriza-se uma pessoa como sendo assertiva ou inassertiva. Uma das 

definições encontradas no dicionário online para o termo “assertivo” refere-se a quem se 

comporta de maneira firme, que expressa segurança em suas ações e que demonstra decisão 

ao falar (https://www.dicio.com.br/assertivo/). Colocado dessa maneira, intui-se que 

assertividade seria, portanto, um traço de personalidade do indivíduo. Pasquali e Gouveia 

(1990) afirmam que o termo possui diversas definições e, portanto, pode-se dizer que ainda se 

encontra em construção. Uma das definições citadas pelos autores é a de Wolpe e Lazarus 

(1966), que caracterizam assertividade como sendo qualquer expressão de sentimentos e 

direitos que tenha aceitabilidade social. De forma mais detalhada, sugere-se que 

comportamento assertivo seria uma capacidade de buscar, favorecer e mesmo manter o 

reforço em um dado contexto social e nas relações interpessoais, utilizando-se da expressão 

de sentimentos e vontades, mesmo que essa expressão sinalize a possibilidade de perda de 

reforço ou mesmo punição (Rich & Schroeder, 1976, citado por Pasquali & Gouveia, 1990). 

Os autores concluem que a assertividade seria, portanto, uma habilidade que envolve 

diversas variáveis, que ocorre em situações de interação com o outro e que se caracteriza por 
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comportamentos que demonstram a aptidão do indivíduo de: “1) discordar de outrem (dizer 

não); 2) auto afirmar-se; 3) pedir e fazer exigências sem constrangimentos; 4) expressar 

livremente qualquer sentimento, seja positivo ou negativo” (Pasquali & Gouveia, 1990, p.  

235). 

Guilhardi (2012), tendo como base a Análise do Comportamento, afirma que 

assertividade ou inassertividade não são características estagnadas na pessoa, mas sim padrões 

comportamentais que interagem entre si e que, em diversos momentos, se complementam. 

Sendo assim, quando uma pessoa emite classes de respostas assertivas a maior parte do 

tempo, é caracterizada como sendo uma pessoa assertiva. O que seriam, portanto, 

comportamentos assertivos? Guilhardi (2012) os define da seguinte forma: 

“Comportamentos assertivos, públicos e encobertos, são aqueles que produzem 

reforços positivos ou minimizam, pospõem ou evitam eventos aversivos para aquele 

que os emite e para pessoas que lhe são socialmente significativas, compondo 

contingências de reforçamento amenas, nas quais prevalecem reforços naturais em 

relação aos arbitrários. O acesso a reforços positivos e a diminuição de eventos 

aversivos devem promover o indivíduo, mas não à custa, desnecessária ou evitável, do 

outro. O indivíduo assertivo se comporta sob controle dos três níveis de seleção dos 

comportamentos (de acordo com conceituação de Skinner, 1990), merecendo destaque 

a importância do terceiro nível. Os sentimentos produzidos pelas contingências de 

reforçamento que controlam comportamentos assertivos são de bem estar, autoestima, 

autoconfiança, responsabilidade consigo mesmo e com o outro e tolerância a 

frustração” (p. 2). 

Já em relação ao comportamento inassertivo, Guilhardi (2012) afirma que uma pessoa 

emite respostas inassertivas quando apresenta baixo repertório comportamental assertivo se 

estiver sob controle de contingências com funções coercivas para ela, apresentando excesso 
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de respostas comportamentais sob controle do que é reforçador ou aversivo para o outro. 

Dessa forma, o indivíduo acaba por rebaixar as próprias necessidades se estas concorrem com 

as necessidades apresentadas pelo outro. O autor mostra que pessoas que agem de forma 

inassertiva comportam-se buscando prover reforços positivos para o outro ou evitando que 

este entre em contato com eventos aversivos, mesmo que as consequências estejam 

relacionadas à “fuga-esquiva de reprovação social ou ameaça de perda de afeto” (p. 3). Um 

repertório comportamental inassertivo produz, como efeitos no próprio indivíduo, sentimentos 

de insatisfação, baixa autoestima e autoconfiança, excesso de responsabilidade para com o 

outro e irresponsabilidade com ele próprio, além de uma grande (que o autor frisa como 

“exagerada”) tolerância à frustração.  

 

Fuga e Esquiva 

 Para melhor entendimento do que seriam os comportamentos de fuga e esquiva, antes 

se faz necessária uma breve retomada de alguns termos especificados por Skinner 

(1953/2003) que, combinados, os descrevem – reforço e punição; negativo e positivo. De 

modo resumido, reforço refere-se ao aumento da probabilidade de uma resposta, enquanto 

punição implica sua diminuição. O termo “positivo” refere-se à adição de um estímulo 

contingente à emissão da resposta, enquanto “negativo” à retirada ou ao adiamento de 

estímulos (Catania, 1998/1999).  

Para Skinner (1953/2003), um comportamento pode ser qualificado como fuga quando 

ele é seguido pela remoção de um estímulo aversivo. Para que isso ocorra, é necessário que o 

estímulo aversivo já esteja presente no ambiente quando o comportamento de fuga é emitido. 

Sair de uma festa quando alguém indesejável chega ao recinto ou fazer a barba depois que a 

namorada reclama que foi arranhada são exemplos cotidianos do comportamento de fuga 

(Catania, 1998/1999; Moreira & Medeiros, 2007). 
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Já a esquiva é caracterizada por possibilitar que um estímulo aversivo seja evitado ou 

ao menos que se atrase o contato direto com esse estímulo. Diferentemente da resposta de 

fuga, em que o fato aversivo encontra-se presente, na resposta de esquiva o estímulo aversivo 

ainda não está presente. Considerando os exemplos dados anteriormente, fazer a barba antes 

de encontrar a namorada ou sair de uma festa ao saber que uma pessoa indesejável está a 

caminho são respostas específicas de esquiva (Catania, 1998/1999; Moreira & Medeiros, 

2007; Skinner, 1953/2003). Vale ressaltar que todos os autores citados frisam que tanto a fuga 

quanto a esquiva só podem ocorrer e ser mantidas em contingências de reforçamento 

negativo, ou seja, nas quais a retirada de um estímulo potencialmente aversivo aumenta as 

chances de que o comportamento (de fuga ou esquiva) ocorra novamente.   

No caso que será apresentado, será possível perceber que a fuga e a esquiva são 

inicialmente bastante presentes no padrão de Vitória e que foram amplamente reforçadas ao 

longo de sua trajetória de vida. 

 

Reforço Natural e Reforço Arbitrário 

De forma bastante ampla, pode-se entender que o reforço natural se caracteriza por ser 

uma consequência diretamente resultante do comportamento que está sendo reforçado. Já o 

reforço arbitrário, diferentemente do natural, não seria uma consequência direta, mas um 

resultado indireto do comportamento que está sendo emitido (Catania, 1998/1999; Moreira & 

Medeiros, 2007). Como exemplo, pode-se citar o vídeo game. Quando alguém joga vídeo 

game em um momento de lazer, está sendo naturalmente reforçado pelos efeitos que o jogo 

tem no seu organismo, bem como pelo aprendizado gerado e pela percepção da melhora do 

seu desempenho. Entretanto, quando o vídeo game é utilizado pelos pais como ferramenta 

para que a criança estude antes de jogar, então ele cumpre o papel de reforço arbitrário, um 

“prêmio” a ser usufruído após os estudos. 
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 É importante salientar que não há um consenso na Análise do Comportamento que 

especifique quais reforçadores assumiriam o papel de naturais e quais seriam arbitrários, 

sendo necessário avaliar o contexto e os efeitos desses reforçadores sobre o indivíduo, bem 

como não há uma concordância sobre como seria a melhor maneira de utilizá-los no 

consultório, cabendo a mesma avaliação sobre o contexto e os efeitos (Medeiros, 2014). Não 

cabe aqui especificar quais as diferenças salientadas pelos diversos autores, uma vez que o 

conceito básico apresentado é suficiente para o entendimento do caso.  

 

Modelagem 

Anteriormente, ao descrever o que seria repertório comportamental, falou-se que este 

pode ser entendido como o conjunto de comportamentos que o indivíduo consegue emitir, que 

são modelados ao longo de sua vida. Caberia, então, especificar um pouco mais como ocorre 

a modelagem desses comportamentos, ou seja, como um comportamento passa a ser parte 

integrante do repertório comportamental do indivíduo. 

Entende-se que comportamentos novos não ocorrem ou são aprendidos sem qualquer 

estímulo que o justifique previamente. Esses comportamentos seriam derivados de outros que 

já existem e fazem parte do repertório individual. À medida que um comportamento é emitido 

e reforçado, a cada nova emissão podem surgir novas variações destas respostas que, 

conforme vão sendo reforçadas, acabam produzindo comportamentos novos. Logo, pode-se 

entender que a modelagem é um processo de reforço diferencial – o reforço de apenas 

algumas respostas específicas em detrimentos das outras respostas, mesmo que semelhantes – 

das aproximações sucessivas de um determinado comportamento, até que se chegue a um 

comportamento distinto do que o originou (Baum, 1994/2006; Catania, 1998/1999; Moreira & 

Medeiros, 2007; Skinner, 1953/2003). Um exemplo corriqueiro de como ocorre a modelagem 

é o modo como muitas crianças aprendem a falar cachorro (ou outros animais). Inicialmente, 
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ela imita o cachorro fazendo “au-au” e é reforçada pelos seus cuidadores. Posteriormente, ela 

passa a se aproximar cada vez mais da palavra cachorro, dizendo “catoro”, “catioro”, 

“catiorro”, entre outras, sendo sua verbalização reforçada a cada nova aproximação da palavra 

final e deixando de ser quando repete a palavra anterior, até que finalmente a criança 

verbaliza “cachorro” e sua resposta recebe amplo reforço.  

 

Autoestima 

A partir da ideia de autoconhecimento apresentada neste trabalho, faz-se necessário 

adentrar em outro termo que é bastante difundido popularmente e cujo aprimoramento é um 

dos focos mais comuns de quem busca terapia – a autoestima. No dicionário Michaelis, o 

termo “autoestima” é definido como “sentimento de satisfação e contentamento pessoal que 

experimenta o indivíduo que conhece suas reais qualidades, habilidade e potencialidades 

positivas e que, portanto, está consciente de seu valor, sente-se seguro com seu modo de ser e 

confiante com seu desempenho” (http://michaelis.uol.com.br/moderno-

portugues/busca/portugues-brasileiro/autoestima/).  

Somente o termo “estima” é definido pelo mesmo dicionário como “dedicação ou 

sentimento de apreço em relação a algo ou alguém; afeição, afeto, carinho” 

(http://michaelis.uol.com.br/moderno-portugues/busca/portugues-brasileiro/estima/). Percebe-

se, portanto, que autoestima e autoconhecimento são dois conceitos que se relacionam, de 

modo que, para se ter uma boa percepção de sua própria estima, ou seja, uma afeição por si 

mesmo, é necessário se conhecer bem.  

Para Skinner (1989/1995), a cultura valoriza os comportamentos dos indivíduos que se 

sobressaem fazendo coisas que são úteis e relevantes para a sua comunidade, reforçando 

positivamente esses comportamentos. Isso tende a eliciar, nesses indivíduos, respondentes 

tidos como agradáveis . Silva e Marinho (2003) defendem que, da mesma forma que reforços 
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positivos geram sensações agradáveis, punições e críticas podem fazer com que essas 

condições corporais sejam desfavoráveis. Sendo assim, o indivíduo que é reconhecido e 

valorizado pelos demais se reconhece como alguém competente e o indivíduo que é punido e 

criticado em suas ações se sente incapaz e não reconhece suas próprias habilidades. Pode-se 

entender, portanto, que assim como o autoconhecimento, a autoestima também se origina no 

contexto social. 

De acordo com Baum (1994/2006), as pessoas tendem a acreditar mais no que os 

outros dizem do que em sua própria percepção, o que favorece que um indivíduo se veja de 

uma maneira inadequada após ser criticado ou rejeitado. O autoconhecimento pouco 

elaborado favoreceria o olhar do sujeito sobre as críticas que recebe, acreditando nelas, além 

de dificultar a observação de outros comportamentos seus que foram positivamente 

reforçados em outros momentos. Desse modo, cria-se um indivíduo com medo de ser expor 

em público, inibido e com dificuldades de se colocar de forma assertiva, além de favorecer o 

surgimento de respostas emocionais negativas e comportamentos de fuga e esquiva (Silva & 

Marinho, 2003).  

A autoestima de uma pessoa afetaria diretamente suas relações interpessoais, podendo 

dificultá-las, dado que indivíduos com uma sensação de baixa autoestima tenderiam a se 

queixar e cobrar mais afeto e respeito daqueles que são mais íntimos, como se não fossem 

valorizados o bastante, o que geralmente pode afastar as pessoas de seu convívio (Silva & 

Marinho, 2003). Por fim, os autores relembram que a autoestima, assim como outros 

sentimentos, não deve ser considerada a causa de comportamentos, mas a ocasião para a 

emissão destes, e afirmam que a importância da autoestima na clínica se deve ao fato de que a 

forma como uma pessoa se observa (adequada ou não) e observa os demais define a maneira 

como ela se relaciona socialmente, podendo ser relaxada ou tensa, assertiva ou inassertiva, 

com ou sem habilidades sociais, dado que o próprio indivíduo é também “ambiente” para os 
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comportamentos do outro e para seus próprios comportamentos (Silva & Marinho, 2003; 

Skinner, 1989/1995). 

O caso de Vitória, que será relatado neste trabalho, especifica como alguns dos 

conceitos acima citados foram observados e trabalhados, partindo-se das análises e 

intervenções propostas pela Análise do Comportamento. 
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Caso Clínico 

 

Dados Gerais 

 Paciente Vitória (nome fictício) tinha 36 anos de idade, era solteira e não tinha filhos. 

Graduada em Letras por uma faculdade à distância, já exerceu a profissão de professora 

infantil em algumas escolas primárias da cidade. Quando a presente monografia foi redigida, 

encontrava-se desempregada há 4 anos. 

 

Histórico Familiar 

 Vitória era a irmã mais velha de três filhos, tendo um irmão e uma irmã caçula, 6 anos 

mais nova que ela. Por ser a mais velha, a mãe solicitava o seu auxílio no cuidado com os 

irmãos, por quem ela afirmava se sentir responsável ainda naquele momento. Vitória relatou 

ter sido muito próxima do pai na infância e adolescência – essa proximidade se dava por meio 

de brincadeiras e por acompanhá-lo em passeios e afazeres sempre que possível. Já adultos, 

quando Vitória tinha em torno de 20 anos, o irmão da cliente descobriu que o pai tinha outra 

família fora do casamento, com filhos de idades próximas às deles e, a partir dessa descoberta, 

a cliente percebeu que começou a ter uma relação cada vez mais distante do pai. A mãe, por 

sua vez, perdoou a traição com a condição de o marido não manter vínculos com a outra 

família – promessa que o pai fez e que Vitória desconfiava que nunca cumpriu.  

       Já em relação à mãe, a cliente afirmava sempre ter tido um ótimo vínculo. Ambas 

eram muito próximas, o que favoreceu uma dependência emocional, financeira e social da 

figura materna, uma vez que até mesmo o círculo de amizade das duas era semelhante ou 

vinculado (a mãe era amiga dos pais e ela dos filhos, por exemplo). Em decorrência de uma 

patologia de ordem nefrológica, sua mãe começou um tratamento de hemodiálise em outra 

cidade e sempre que viajava pedia para que os familiares (irmãos, tios e primos da cliente) 
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cuidassem da Vitória enquanto estivesse ausente – a mãe se preocupava com a estabilidade 

emocional da cliente nos períodos em que estava longe. Este pedido da mãe foi feito diversas 

vezes na frente da própria cliente. 

 A mãe faleceu há 3 anos, após ter passado aproximadamente 8 anos em tratamento. 

Dois meses após o falecimento da mãe, o irmão, a cunhada e a sobrinha (então com 3 anos) se 

mudaram do apartamento que moravam junto com a cliente e seu pai. Vitória relatava ter 

sentido muito essa saída do irmão de casa, dor essa que a própria comparava com uma perda: 

“Foi a minha segunda perda (...). Achei que eles só sairiam de casa quando eu estivesse 

melhor (sobre a perda da mãe)”. 

 Já morando sozinha com o pai, os conflitos se intensificaram e, pouco menos de 6 

meses depois, ocorreu uma briga em que os vizinhos e a polícia precisaram intervir. Vitória 

relatava que os policiais a incentivaram a fazer uma denúncia contra o pai, por agressão 

verbal e física, mas a cliente não deu entrada no processo por saber que os irmãos 

“reprovariam sua atitude”. Desde então, evitava falar com os irmãos sobre o pai e evitava 

contatos mais próximos com ele. 

 Embora se queixasse com frequência da saudade que sentia dos irmãos – 

principalmente do irmão – e dos sobrinhos e afirmasse que, se pudesse, os visitaria com uma 

frequência maior, Vitória evitava ligar para eles ou pedir notícias. Afirmava, ainda, que ao 

entrar em contato poderia incomodá-los e que, se eles quisessem que ela soubesse de algo, 

eles ligariam. Não raro, Vitória se frustrava por não ter notícias da família.  

 

Histórico Acadêmico/Profissional 

 Vitória fez faculdade à distância por insistência da mãe, que afirmava que ela 

precisava de um curso superior. Graduou-se e começou a trabalhar como professora infantil. 

Em relação a este período, Vitória relatava que tinha uma boa aceitação tanto por parte dos 



19 
 

alunos quanto por parte dos pais, sempre recebendo elogios direcionados principalmente à sua 

preocupação, paciência e dedicação aos estudantes. Seus objetivos profissionais eram traçados 

sempre com o auxílio da mãe, que almejava um cargo público para a filha. Vitória tentou 

diversas vezes estudar para concurso, sem êxito. 

A cliente teve pouca experiência no mercado profissional, tendo trabalhado em poucas 

escolas e por curtos períodos. Seu último emprego foi em uma escola mais conhecida no 

bairro onde mora, onde entrou como professora substituta para cobrir a licença-maternidade 

de outra funcionária, porém com a promessa de que teria grandes chances de ser efetivada. 

Após o término do período contratual, a cliente foi dispensada e, desde então, encontrava-se 

desempregada. 

 

Histórico Socioafetivo 

 A rede social de Vitória sempre foi restrita e a maior interação que tinha era com os 

membros da família primária e da família materna. Fora do circuito familiar, suas relações 

sociais giravam em torno dos contextos em que a mãe estava presente, como já dito, 

relacionando-se basicamente com amigas e filhos das amigas da mãe e pessoas da igreja que 

frequentava junto com a mãe. No período em que estava lecionando, ficou próxima de 

algumas mães de alunos e uma das amizades se manteve – essa pessoa se tornou amiga de sua 

mãe posteriormente. Fora dos contextos familiares e nos que a mãe estava inserida, Vitória 

possuía apenas uma amiga e ambas investiam na relação, com ligações diárias e encontros 

ocasionais.  

 No campo afetivo, a cliente teve apenas um relacionamento sério. Namorou um rapaz 

por um ano e meio e, mesmo sob protesto da mãe, foi morar com ele. Moraram juntos pelo 

período de um mês e terminaram a relação – o rompimento ocorreu devido a comportamentos 

agressivos por parte dele – e Vitória voltou para a casa dos pais. Seu único contexto de flerte 
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passou a ser a internet (Skype, redes sociais, salas de bate papo, sites de relacionamentos). A 

cliente eventualmente saía com alguns rapazes que conhecia virtualmente; entretanto, poucas 

vezes repetia o encontro. Ela afirmava perceber que a maioria dos pretendentes buscava 

somente relações sexuais e que isso ia de encontro aos seus objetivos e valores pessoais, o que 

a fazia evitar envolvimentos físicos logo no primeiro encontro: “É só isso que eles procuram, 

quero alguém que me respeite”.  

Apesar de dificilmente repetir os encontros pessoais, Vitória mantinha a conversa com 

muitos dos rapazes que conhecia. Entretanto, quando eles a chamavam para sair novamente, 

ela negava e se esquivava dizendo que estava ocupada ou que precisava cuidar dos sobrinhos. 

A cliente dizia que apresentava essa mesma dinâmica, dos flertes virtuais, desde o início da 

vida adulta e que a mãe reprovava sempre que ia conhecer pessoalmente algum rapaz. Vitória 

afirmava sempre ter exposto pouco sobre seus encontros marcados pela internet e evitava 

conversar sobre o assunto com a mãe e demais familiares. Um dos rapazes que conheceu 

quando a mãe ainda estava viva se tornou um amigo mais próximo e diversas vezes se 

declarou para ela e a pediu em namoro. Vitória se esquivava de encontros pessoais com ele. 

 

Relacionamentos Funcionalmente Relevantes 

• Mãe: pessoa com quem teve maior vínculo e relação de dependência. A mãe 

permanecia em seu discurso como referência a ser seguida ou pessoa que não 

poderia ser frustrada; 

• Pai: dependência financeira; é a pessoa com quem tinha maiores desgastes 

emocionais; moravam juntos desde o falecimento da mãe; 

• Sobrinha: após o falecimento da mãe, apegou-se muito à até então única sobrinha, 

com quem morou nos 3 primeiros anos e, além da relação de cuidado que tinha 

com ela a pedido do irmão, a sobrinha era o membro da família com quem tinha 
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maior troca de afeto. A sobrinha fazia companhia nos encontros de família em que 

se sentia excluída;  

• Sobrinho recém-nascido: durante a gravidez da cunhada, não demonstrou 

nenhuma vinculação com o sobrinho que estava prestes a nascer. Porém, após o 

nascimento, intensificou os cuidados com o bebê, também a pedido do irmão, e 

passou a apresentar fortes laços. Os cuidados com o sobrinho passaram a ser um 

grande motivador de conflitos entre a cliente, o irmão e a cunhada; 

• Irmão: dependência emocional. Era o que mais a orientava e ajudava a solucionar 

demandas e problemas; pai dos sobrinhos; 

• Irmã: relação mais distante, pois acreditava que a irmã estava sempre do lado do 

pai e que, muitas vezes, era falsa com ela; possuía dependência financeira também 

da irmã; 

• Cunhada: afirmava que ela era a responsável por ter tirado o irmão e a sobrinha de 

casa; acreditava que a cunhada gostava de prejudicá-la. A cunhada tinha relação 

bastante próxima com o pai e a irmã de Vitória; 

• Tia (irmã da mãe): a tia passou a procurá-la mais desde que a mãe faleceu; 

percebia relação de cuidado entre ambas, pois a tia ainda não havia superado a 

perda da irmã. Sentia a necessidade de amparar a tia e ser amparada por ela. A tia 

já a convidou para morar com ela e se mostrava empática em relação aos 

problemas que Vitória tinha com o pai; 

• Amiga da mãe: afirmou que seria sua nova mãe; procurava e acolhia a cliente 

sempre que julgava necessário; 

• Amiga: era a única relação próxima fora do contexto familiar; falavam-se todos os 

dias; e 
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• Rapazes da internet: era o único contexto de flerte a que se expunha. Vitória dizia 

perceber uma sensação de maior independência e autonomia durante os encontros 

com esses rapazes. 

 

Queixas e Demandas 

 A cliente buscou terapia 6 meses após o falecimento da mãe. Embora uma das queixas 

mais recorrentes fosse não saber lidar com a ausência da genitora, Vitória afirmava ter 

buscado terapia principalmente por conta dos acontecimentos que se sucederam após a perda 

e pela dificuldade em se adaptar aos novos contextos. 

 A cliente possuía um relacionamento conflituoso com o pai – relatava brigas 

desgastantes e que muitas vezes envolviam terceiros, tais como os irmãos, os vizinhos e 

mesmo a polícia. Vitória se queixava ainda que até ficar em casa quando o pai estava presente 

já causava sofrimento psicológico com episódios sintomáticos de ansiedade. Outra queixa que 

a cliente relatou inicialmente foi a mudança do irmão com a família (esposa e filha) para outro 

apartamento logo após o falecimento da mãe. Tal mudança foi encarada como uma segunda 

perda e, portanto, um segundo luto. Vitória afirmava ainda não saber lidar com a distância dos 

irmãos. 

 Sobre ela própria, afirmava criar muitas expectativas em relação às pessoas, 

principalmente em relação aos membros da família primária, o que causava frustrações 

recorrentes. Por fim, dizia se sentir insegura e que não sabia viver sozinha – frases como: 

“tenho horror a ficar sozinha!” eram bastante recorrentes no início do processo terapêutico.  

 Além disso, observou-se que a cliente apresentava um padrão inassertivo, 

principalmente na sua relação com os irmãos. Vitória tinha grande dificuldade em negar 

favores que os irmãos ou outros parentes próximos pediam (tais como tias e primos), mesmo 

quando não concordava ou não estava disposta a atender à solicitação. Algumas frases da 
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cliente se repetiam com frequência e exemplificavam esse descontentamento, por exemplo: 

“Parece que é obrigação minha estar presente”; ou “Falam como se fosse uma obrigação 

minha por não estar trabalhando”. 

 Outra possível demanda é o baixo repertório de enfrentamento que Vitória 

apresentava. Leia-se por “repertório de enfrentamento” a habilidade da cliente em solucionar 

problemas sozinha ou com o mínimo de auxílio, mesmo quando diante de variáveis sobre as 

quais detinha o controle. A cliente apresentava uma dependência considerável de seus 

familiares, evitando ao máximo se expor a contingências que exigiam tomadas de decisões. 

 Percebeu-se, ainda, que Vitória tinha pouco contato com reforçadores sociais, entre 

outros, e que estes geralmente estavam associados aos seus familiares. Poucas vezes a cliente 

saía de casa para fazer algo que não estivesse ligado a algum dos parentes, salvo a terapia e os 

encontros que marcava com rapazes pela internet. 

 Por fim, notou-se a ocorrência semanal de alguns sintomas específicos, tais como falta 

de ar, tontura, enjoo e enxaqueca, que sugeriam um quadro de ansiedade e/ou estresse.  

 

Contexto Terapêutico 

Os atendimentos ocorreram em um consultório particular. Na disposição da sala, 

encontravam-se uma poltrona, onde a terapeuta se sentava, um sofá de dois lugares, onde a 

cliente se acomodava e dois puffs, utilizados pela cliente como apoio para objetos trazidos 

para a sessão.  

Cabe ressaltar que a recepção do local de atendimento era aberta, com amplo contato 

com outros clientes e com as secretárias da clínica. A cliente costumava interagir com as 

secretárias e apresentava o hábito de observar os comportamentos dos demais clientes 

enquanto aguardava a sua sessão, o que constantemente a motivava a tecer comentários dentro 

da sessão. Em relação à interação com outros clientes, interagia verbalmente e, em poucos 
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momentos, apenas com uma cliente que à época estava com 15 anos. Apesar do pouco 

contato, ela se referia à jovem frequentemente como “minha amiga”. 

 

Procedimento 

Até o momento em que o presente trabalho foi redigido, haviam sido realizadas 107 

sessões. Para o caso de Vitória, determinadas estratégias foram utilizadas, sendo algumas 

comuns a processos psicoterápicos e outras adaptadas para o caso, dentre elas: assinatura em 

contrato específico da clínica, assinatura de autorização para comunicação oral e publicação 

de estudo de caso, audiência não punitiva, anamnese, reforço arbitrário no início de cada 

modelagem de comportamento. Foram aplicadas atividades lúdicas para treino de repertório, 

tais como desenhos para retratar a representatividade da família na vida de Vitória, jogos de 

estratégia que poderiam favorecer o aprimoramento da assertividade e utilização de massa de 

modelar como forma de distração sempre que a cliente demonstrava sinais de ansiedade 

diante de algum relato. Aplicou-se, ainda, textos e vídeos reflexivos de acordo com o assunto 

a ser debatido em sessão, leitura e criação de metáforas de acordo com o contexto que a 

cliente estava vivenciando, paráfrases de falas da própria cliente, execução de trabalhos que 

exigissem maior engajamento, aprendizado prévio e habilidades manuais por parte da cliente 

(e.g., ponto-cruz), além de tarefas de casa que exigissem uma pesquisa anterior e certo 

engajamento da cliente para que fossem realizadas, tais como pesquisar sobre um assunto 

específico ou trazer algum trabalho manual temático para a sessão, como colagens e pinturas. 

 As estratégias citadas serão melhor exploradas na apresentação dos resultados.  

 

Objetivos Terapêuticos 

 Notou-se, desde as primeiras sessões, a necessidade de aquisição de repertório de 

comportamento assertivo, dado que a cliente não conseguia expressar o que sentia, queria ou 
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pensava para a sua família. Partindo desse objetivo, tentou-se, ainda, trabalhar uma maior 

independência e autonomia da cliente em relação aos seus familiares. Interligado às 

finalidades anteriores, a construção de uma nova rede de apoio foi um dos objetivos buscados, 

pois favoreceria tanto o treino assertivo quanto a autonomia da cliente. 

 Buscou-se o aumento do repertório de autoestima da cliente, além do desenvolvimento 

do seu repertório de autoconhecimento, que poderiam favorecer o ganho de repertório de 

enfrentamento e resolução de problemas de Vitória. Como objetivos terapêuticos mais 

específicos, foram trabalhados a relação com o pai e a busca por emprego. Procurou-se a 

melhora na relação paterna – consequentemente, a redução da aversividade no convívio 

dentro de casa – e trabalhou-se o engajamento, até então baixo, da cliente na procura por 

emprego, o que favoreceria e facilitaria a aquisição dos objetivos anteriormente citados.  

 Por fim, buscou-se aumentar a sensibilidade da cliente aos reforços naturais já 

presentes nos seus contextos. Buscou-se, do mesmo modo, aumentar a exposição de Vitória a 

reforçadores sociais diferentes e mais amplos do que aqueles com os quais já possuía contato, 

o que poderia favorecer o aumento da sua variabilidade comportamental e trazer novos 

reforçadores.  
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Análise Funcional do Caso 

Análises Moleculares  

 

Antecedentes Respostas Consequências Efeitos 

Pedido do irmão para cuidar dos 
sobrinhos 

- Responde imediatamente que 
sim; 
- Desmarca compromisso com 
amiga; e 
- Desmarca compromisso com 
pretendente. 

- Irmão a leva para a casa dele (R+); 
- Irmãos elogiam sua “prestatividade” (R+); 
- Distanciamento do pai (R-); 
- Evita críticas / cobranças (R-); 
- Amiga diz que está sendo “capacho” (P+); e 
- Irmão paga pelos cuidados (R+). 

- Culpa;  
- Frustração; 
- Entusiasmo enquanto está na 
presença dos sobrinhos. 

Convite para encontro (rapazes) 
- Nega pedido afirmando que 
precisa cuidar dos sobrinhos. 

- Evita contato com pretendentes (R-); e 
- Não entra em contato com reforçadores do encontro (S/R). 

- Alívio por não sair com 
pretendente. 

Convite para encontro de família  
- Pede dinheiro para o pai para 
comprar uma nova roupa. 

- Pai ignora (S/R); 
- Pai entrega o dinheiro contado (R+); e 
- Pai pede recibo (P+). 

- Ansiedade; 
- Tristeza (sente-se humilhada); e 
- Frustração. 

Convite para encontro de família  

- Compra roupa/presente 
escondida; e 
- Pede dinheiro para o pai após a 
compra. 

- O dinheiro que gastou é reposto (R+); e 
- Escolhe a roupa/presente de seu agrado (R+). 

- Alívio. 

No encontro de família 
(não consegue comprar 
roupa/presente a tempo) 

- Monta nova combinação com as 
roupas que já tem; e 
- Faz um presente artesanal. 

- Elogios por parte dos parentes (R+); 
- Sobrinha mostra o presente para outros convidados (R+); 
- Sobrinha começa a brincar imediatamente (R+); e 
- Convidados perguntam como ela fez o presente – Atenção 
(R+). 

- Alegria; e 
- Sensação de pertencimento. 



 

Mensagem da prima perguntando se algo 
aconteceu (após ficarem um longo 
período sem contato) 

- Deixa o celular em casa; 
- Responde de forma evasiva que não; 
- Conta para a amiga que a prima a 
procurou; e 
- Liga para a tia (mãe da prima em 
questão) e desmarca a visita 
anteriormente combinada. 
 

- Evita julgamentos dos familiares (R-); 
- Prima continua perguntando se fez algo 
que a desagradou (P+); 
- Amiga diz que ela “perdeu a 
oportunidade de falar” (P+); 
- Amiga diz que ela é “boba/besta” (P+); 
- Tia (mãe da prima) adota postura mais 
fria com ela ao longo da semana (P+); e 
- Evita críticas / cobranças / possíveis 
discussões (R-). 
 

- Alívio por não discutir com a prima a 
respeito da situação que a chateou; e 
- Frustração por não expor sua opinião. 
 

Tia (mãe da prima em questão) não entra 
em contato nos horários habituais 

- Manda mensagem para a prima 
puxando assunto: “como se nada tivesse 
acontecido”. 

- Prima responde de forma evasiva / não 
dá continuidade ao assunto (P-); 
- Tia liga (R+); e 
- Prima curte uma foto (R+). 

- Ansiedade; 
- Tristeza (em relação à resposta da 
prima); e 
- Alívio (em relação à tia). 

Aniversário da cunhada 

- Compra presente escondida; 
- Pede dinheiro para o pai após a compra; 
e 
- Pede carona para a irmã. 

- O dinheiro que gastou é reposto (R+); e 
- Irmã não responde ao pedido de carona 
(visualiza a mensagem – S/R).  

- Alívio (em relação ao presente); e 
- Raiva. 

Ausência de resposta da irmã quanto à 
carona solicitada 

- Conta para o pai que a irmã não 
respondeu ao pedido: “está de má 
vontade”; e 
- Pega ônibus e metrô com o pai até a 
casa do irmão.  

- Pai não critica a irmã (S/R); 
- Chega atrasada (P-); 
- Irmão pergunta porque não ligou (R+); 
- Cunhada “fica com dó” (R+); e 
- Irmã evita contato (P-). 

- Frustração (em relação à irmã e à 
postura do pai). 

Quadro 1. Microanálise funcional (análise molecular) dos comportamentos emitidos pela cliente. Sendo: R+ equivalente a reforçamento positivo; 
R- a reforçamento negativo; P+ eà punição positiva; P- à punição negativa e S/R a sem reforçamento (extinção).  
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Análises Molares  

Padrão 
Comportamental 

Comportamentos que 
Caracterizam 

História de Aquisição 
Contextos Atuais 

Mantenedores 
Consequências que 

Favorecem o Padrão 
Consequências que 

Enfraquecem o Padrão 

Inassertividade 
 
 
 
 
 

- Faz o que os irmãos 
pedem mesmo que não 
queira (sem demonstrar 
qualquer 
descontentamento); 
- Desmarca compromissos 
pessoais para auxiliar 
irmãos; 
- Escuta a amiga no 
telefone por mais de uma 
hora, mesmo quando não 
quer atender; e 
- Aceita sair com 
pretendentes quando eles 
insistem. 

- Irmã mais velha – mãe 
pedia auxílio para 
cuidar dos irmãos; 
- Mãe era muito 
elogiada por ser 
prestativa; e 
- Atenção da família 
voltada para a atividade 
na qual o indivíduo 
estava engajado (ex.: 
Tipo de trabalho, o que 
estava estudando, como 
auxiliava a família). 

- Desempregada; 
- Único compromisso fora 
de casa é a terapia; 
- Irmão está com filho 
recém-nascido; 
- Pai está afastado do 
trabalho por motivos de 
saúde – passando mais 
tempo em casa; 
- Amiga começou a 
trabalhar; e 
- Privação social. 

- Irmão paga os dias que ela 
fica com os sobrinhos (R+ 
intermitente); 
- Elogios por parte dos irmãos 
(R+); 
- Sai de casa e da companhia 
do pai (R-); 
- Maior tempo com os 
sobrinhos (R+); 
- Evita críticas (R-); 
- Evita cobranças (R-); e 
- Outros parentes criticam as 
atitudes dos pais e dos irmãos 
(R+). 

- Irmão pede favores com 
pouca antecedência (P+); 
- Amiga liga mais de uma vez 
por dia (P+); 
- Pai só a procura quando 
precisa de algo (P+); 
- Deixa de fazer atividades 
pessoais (P-); e 
- Quando não precisam de 
auxílio irmãos não a procuram 
(P-). 
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Inassertividade 

- Conversas investigativas 
com a sobrinha; 
- Evita fazer 
questionamentos sobre 
assuntos que a 
interessariam, mas que não 
foram tratado diretamente 
com ela; 
- Retira-se do ambiente 
quando pai e irmãos estão 
conversando e não a 
chamam; e 
- “Finge” não saber 
quando algum parente toca 
em um assunto que não foi 
abordado anteriormente 
com ela. 

- Pai saía escondido de 
casa – muitas vezes, ela 
queria ir junto; 
- Irmãos omitiam para 
onde iam quando eram 
mais novos para que ela 
não fosse com eles; e 
- Mãe ouvia algo e 
contava para ela em 
forma de segredo. 
 

- Quando irmãos querem 
falar com o pai, se trancam 
no quarto dele; 
- Pai e irmãos se encontram 
sem avisá-la; 
- Muitas vezes, descobre 
que a família fez alguma 
atividade de lazer e não a 
convidou; e 
- São tomadas decisões 
importantes sem a sua 
presença (herança, 
mudança). 
 

- Não precisa dar satisfação 
sobre sua vida (R-); 
- Evita discussões com os 
irmãos e/ou o pai (R-); 
- Evita críticas se algo não sair 
conforme o planejado (R-); 
- Tempo livre para ela mesma 
(R+); e 
- Evita desgastes com 
problemas (R-). 
 

- Irmãos não falam sobre 
assuntos que ela gostaria de 
saber (P-); e 
- Quando não precisam de 
auxílio, irmãos não a procuram 
(P-). 
 

Fuga/esquiva 
 

- Esquiva de estudos para 
concurso; 
- Esquiva no aprendizado 
de novas atividades que 
exijam prática; 
- Esquiva quando precisa 
dedicar algumas horas do 
dia para uma mesma 
atividade; e 
- Esquiva de entrevistas de 
emprego. 

- Insucesso em 
concursos e entrevistas 
de emprego; 
- Mãe tinha habilidade 
em diversas atividades 
manuais/laborais e a 
chamava para aprender 
– ela se recusava; 
- Mãe muito protetora; e  
- Pais não cobravam um 
bom desempenho na 
escola. 

- Muito tempo livre; 
- Desempregada; 
- Muitas atividades 
requerem recursos 
financeiros; e 
- Dependência dos irmãos 
para a solução de 
problemas. 
 

- Quando estudou, não passou 
no concurso (S/R);  
- Atenção dos parentes (R+); 
- Evita a frustração (R-); 
- Irmãos/pai auxiliam nos 
gastos pessoais (R+); e 
- Currículo não é selecionado 
para entrevistas (S/R). 
 

- Irmãos sugerem novas 
alternativas (R+); 
- Pouca autonomia na 
resolução de problemas 
(possível P-); 
- Cobranças do pai/irmãos 
(P+); e 
- Irmãos e outros parentes 
elogiam os trabalhos de ponto-
cruz (R+). 
 

Quadro 2. Macroanálise funcional (análise molar) dos comportamentos emitidos pela cliente. Sendo: R+ equivalente a reforçamento positivo; R- 
a reforçamento negativo; P+ à punição positiva; P- à punição negativa e S/R a sem reforçamento (extinção).  



 

Resultados 

 

 Algumas mudanças comportamentais puderam ser claramente observadas, com uma 

maior sensibilidade da cliente para a percepção dos reforços envolvidos. Observou-se que a 

cliente passou a entrar em contato com certa regularidade para saber notícias do irmão e sua 

família, sendo que antes Vitória esperava por um telefonema ou visita deles e, muitas vezes, 

se frustrava por não receber nada. Tal comportamento pode ser encarado como maior 

assertividade por parte da cliente (deixar de esperar pelos outros), além de uma maior 

independência dos familiares. 

 Outro resultado obtido é o fato de a cliente já conseguir sair sozinha de casa para 

realizar atividades pessoais – caminhadas diárias, passeios em shoppings e feiras. Tais 

atividades, além de favorecer a autonomia e independência da cliente, colocavam-na em 

contato com contextos extremamente reforçadores e que ela evitava desde o falecimento da 

mãe (e.g., atividade física, contato social fora do círculo já descrito).  

Além disso, Vitória passou a visitar mais a sua tia materna. Essa procura pela tia 

sugeria uma busca por novos ambientes e por uma nova rede de apoio, mesmo que ainda 

dentro da família, uma vez que a cliente afirmava, no início do processo psicoterápico, que 

não se sentia confortável na casa da tia, ora por lembrar-se da mãe no ambiente da casa já 

conhecida, ora por saber que a tia a olharia e começaria a chorar, fazendo com que ela se 

colocasse no papel de cuidadora ao reconfortar a tia e não se sentisse confortável. Uma vez 

que ela própria estava fragilizada pelo luto, Vitória dizia que “não queria fingir que era forte”, 

que queria ser cuidada e acolhida em sua fragilidade, o que era incompatível com o que a tia 

exigia dela quando a procurava. Como essa tia era muito próxima, Vitória sinalizava a 

ausência que sentia da família – e, dados todos os contextos de perda que a cliente passou em 

tão pouco tempo, entendeu-se que esta reaproximação foi algo benéfico.  
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 Já em relação à única amiga, Vitória vinha treinando comportamentos assertivos. Não 

se prendia mais a longos telefonemas quando não estava com vontade de conversar – em 

geral, a amiga ligava para expor os problemas que enfrentava no trabalho – e já estava 

sinalizando quando podia ou não atender ao telefonema. Vitória afirmava não se sentir mais 

obrigada a atender a todas as ligações que recebia.  

 Em casa, os conflitos com o pai diminuíram. Vale ressaltar que isto não significava a 

ausência de confrontos entre ambos; porém, estes confrontos vinham ocorrendo de forma 

mais pontual (quando surgia um assunto específico) e se encerravam rapidamente. Além 

disso, a cliente evitava gritar com o pai e já verbalizava que este também estava sendo menos 

agressivo. Entretanto, a relação de ambos ainda permanecia distante, sem demonstração de 

afeto ou companheirismo dentro de casa. 

 Outro resultado observado é na forma como a cliente passou a se comportar quando o 

irmão pedia para que ela olhasse os sobrinhos ou que ela ajudasse em algum trabalho 

específico. Embora Vitória dificilmente negasse o pedido mesmo quando não estava muito 

disposta, observou-se que ela já não desmarcava seus compromissos (tais como a terapia ou 

passeios programados ao shopping ou à feira) para atender à solicitação do irmão, 

verbalizando para ele e para a cunhada quais eram os motivos pelos quais não iria atendê-los 

– e dizia, em sessão, que não cedia mesmo quando esses insistiam. 

 No contexto psicoterápico, a cliente passou a negociar trocas de sessões e horários – 

no início, ela desmarcava compromissos pessoais para não faltar. Além disso, ela se engajou 

mais em atividades dentro da sessão, tentando realizá-las assim que propostas para, aí então, 

passar um feedback sobre se desejaria ou não continuar a sua execução. 

 Por fim, Vitória não só conseguiu aprender sozinha uma atividade manual proposta em 

terapia, o bordado conhecido como Ponto Cruz, como também estudou e se aprimorou em sua 

confecção. Outro ponto bastante relevante é que a cliente começou a fazer o bordado para 
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presentear algumas pessoas (sobrinhos, tia, terapeuta), além de tirar fotos e mandar para os 

membros da família a cada nova arte concluída, mostrando assim o seu trabalho e, 

consequentemente, expondo-se a contingências em que sua autoestima poderia ser modelada. 

Mostrar as suas obras para outras pessoas permitiu, ainda, que Vitória entrasse em contato 

com uma gama maior de reforçadores naturais, tais como: ter percebido e melhorado suas 

habilidades manuais, além de ter ficado bastante satisfeita com os resultados finais dos 

trabalhos que realizou. 

 Pode-se citar que Vitória apresentou novos comportamentos que condizem com os 

objetivos de terapia, como ter enviado alguns currículos para vagas de emprego fora da sua 

área de formação. Dado que a cliente apresentava bastante resistência em trabalhar em outra 

área, o que acabava interferindo em sua busca por emprego já que as contratações para 

professora são sazonais, esses poucos currículos enviados sugerem uma maior abertura da 

cliente para a busca por autonomia, principalmente financeira. 

 Vitória passou a não esconder dos irmãos o fato de o pai eventualmente dormir fora de 

casa ou muitas vezes chegar embriagado tarde da noite. Ela dizia que isso poderia frustrá-los 

em relação à figura paterna, caso acreditassem nela. Vitória passou a dividir com eles essas 

preocupações com o pai e decidiu não mais poupá-los, o que a deixou mais aliviada, de 

acordo com a própria cliente, por não se sentir culpada por omitir algo dos irmãos.  

 Um dos melhores resultados percebidos é o fato de a cliente não se oferecer mais para 

ficar com os sobrinhos mesmo quando percebe “indiretas” – ou mandos disfarçados4 – do 

irmão ou da cunhada. Apesar da dificuldade já relatada por ela em dizer não, além do seu 

padrão inassertivo e da busca por sempre tentar agradar os que a rodeiam, a cliente não se 

ofereceu mais para essa tarefa, o que obrigou os parentes a serem mais claros com ela. O fato 

de ela não oferecer mais ajuda favoreceu situações em que foi capaz de treinar um pouco mais 
                                                
4 Mandos disfarçados são as verbalizações cujas topografias se assemelham às do tato, mas cujas funções se 
igualam às do mando, uma vez que estão sob controle de reforçadores específicos provenientes do ouvinte 
(Skinner, 1957/1978). 
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sua assertividade e autonomia, dizendo se pode ou não olhar os sobrinhos quando 

questionada. 

 Percebeu-se também um aumento na emissão de comportamentos assertivos em 

relação à tia e aos pretendentes, uma vez que desmarcou os compromissos que fez com eles 

quando não queria ir, sem omitir ou mesmo mentir o real motivo. Até o momento de redação 

deste trabalho, esses comportamentos foram reforçados principalmente pela tia, que passou a 

responder de forma bastante acolhedora, o que demonstrou que a cliente tem sido de fato 

assertiva em sua negativa. 

 Com relação aos pretendentes virtuais, Vitória apresentou um novo comportamento. 

Ela focou em um rapaz apenas, e demonstrou ter vontade de sair com ele de novo para “dar 

uma chance”. Dado que a cliente não costuma repetir encontros, essa nova perspectiva é uma 

possibilidade para que ela entre em contato com novos reforçadores, que foi um dos 

principais objetivos da terapia realizada.  

A cliente começou a pedir mais favores para os irmãos, mesmo quando esses tentavam 

se esquivar. Apesar de ainda não estar tão confortável com a ideia, Vitória passou a emitir 

comportamentos cada vez mais assertivos em relação aos familiares e isso favoreceu uma 

maior sensação de independência deles – mesmo que, aparentemente, isso seja mais uma 

“sensação” do que real independência, esses comportamentos mais assertivos favoreceram o 

ganho de repertório comportamental da cliente. 

 Por fim, a cliente apresentou comportamentos de aproximação da figura paterna, 

fazendo “pequenos agrados” para o pai. Apesar de não ser algo recorrente ou contínuo, esses 

“pequenos agrados” – como colocar o prato para ele, fazer uma sobremesa que ele gosta, fazer 

o almoço do aniversário dele, sentar para assistir à novela com o pai – interferiram 

diretamente na relação de ambos, diminuindo os conflitos e aumentando a empatia dela pelo 
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pai. Como consequência, até o humor de Vitória foi afetado, dado que ela passou a relatar 

semanas mais tranquilas e com menos mal-estar físico. 

 

Relação Terapêutica  

 A cliente emitia comportamentos que sugeriam uma boa vinculação com a terapia. 

Tais comportamentos podem ser descritos principalmente pela assiduidade e pontualidade que 

apresentava nas sessões. A assiduidade sinalizava que a terapia era reforçadora para a Vitória, 

uma vez que esta não desmarcava, mesmo quando o custo de resposta para comparecer à 

sessão era alto – como nos dias em que houve greve de ônibus, em que sua blusa se rasgou no 

caminho para a terapia, ou que ocorreu uma chuva torrencial que a molhou, entre outros. 

 Anteriormente, Vitória costumava atender prontamente ao pedido da terapeuta para 

mudança do dia ou do horário das sessões. Entende-se que essa resposta era muito semelhante 

à dada pela cliente para seu irmão quando este pedia para que ela olhasse os sobrinhos e ela 

não queria, mas acabava acatando. Outra resposta associada às demandas iniciais era a 

negativa que a cliente dava sempre que solicitada a fazer alguma atividade manual/lúdica em 

sessão. Vitória costumava se esquivar de atividades em que acreditava não ter habilidade para 

conclusão também em seu ambiente natural ou que exigissem um nível maior de 

concentração, algo que ela própria se queixava. Outro comportamento que sinalizava o baixo 

repertório social da cliente eram os diversos elogios direcionados à terapeuta, ditos muitas 

vezes de forma descontextualizada.  

 Foram observadas mudanças dos comportamentos que a cliente emitia no início da 

terapia e que eram relacionados às demandas observadas inicialmente. Vitória começou a 

negar pedidos de mudanças de horários da terapia quando tinha um compromisso previamente 

agendado. Sobre as atividades solicitadas em sessão, mesmo as que exigiam um nível maior 

de concentração, Vitória se engajou mais e sinalizava suas dificuldades, buscando auxílio para 
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a conclusão da tarefa. Ainda sobre atividades manuais que exigiam aprendizado e esforço, a 

cliente não só aceitou se expor, como aprendeu sozinha a fazer um trabalho proposto pela 

terapeuta (o ponto cruz) e trouxe para fazê-lo e mostrá-lo durante a sessão.  

 Algumas mudanças sutis no padrão de inassertividade da cliente também foram 

observadas em sessão, entre elas uma conversa ao telefone presenciada pela terapeuta, em que 

a cliente atende à amiga e pede para que ela retorne à ligação em outro momento pois estava 

ocupada – em outras ocasiões em que o celular de Vitória tocou durante uma sessão, ela 

simplesmente não atendeu à chamada. Pode-se citar, ainda, o fato de a cliente começar a 

acertar, ela mesma, o pagamento da terapia – tendo negociado, inclusive, as datas propostas. 

Inicialmente, os responsáveis pelo pagamento das sessões eram sempre o pai ou a irmã. 

 Por fim, o ambiente terapêutico reforçador e o bom vínculo com a terapeuta 

propiciaram alguns momentos de reflexões importantes para Vitória, que verbalizou algumas 

autoanálises relevantes para o seu desenvolvimento terapêutico. Sobre a relação com o irmão 

e o cuidado com os sobrinhos, a cliente percebeu que:  

• “Acabo aceitando o que meu irmão pede para ter a atenção dele”; 

• “Eu não nego os pedidos para não receber cobranças e indiretas depois”; e 

• “Pedem para que eu cuide da minha sobrinha por eu ter mais tempo disponível. 

Acham que eu tenho a obrigação de ajudar”. 

Tais falas denotaram um entendimento maior da cliente acerca das contingências que 

envolviam seu padrão inassertivo ao se relacionar com seu irmão, sua cunhada e o cuidado 

com os sobrinhos, além de demonstrarem uma ampliação considerável no seu 

autoconhecimento e percepção das contingências em que estava inserida. 

Vitória também analisou o seu envolvimento com rapazes em relações virtuais, tendo 

percebido que o engajamento nesse tipo de relação ia além da possível busca por um 

namorado. Uma das falas que sinalizam esse entendimento é: “Sair com os rapazes da internet 
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é uma forma de me sentir mais independente”. Esta fala da cliente ilustrava a forma como 

Vitória se sentia dependente, principalmente de seus familiares, tanto financeira quanto 

emocionalmente. A partir dessa discriminação sobre o que a levava a manter o contato com os 

rapazes, a cliente se tornou mais seletiva em seus encontros, o que favoreceu a diminuição da 

aversividade desses momentos. 

 Finalmente, após diversos momentos de questionamento sobre a relação com o pai, 

Vitória demonstrou perceber que a interação entre ambos não era responsabilidade de apenas 

um dos lados, mas que os dois contribuíam para que ela fosse permeada por atritos e 

distanciamento. Isto ficou claro ao falar que: “Sempre que meu pai conversa comigo fico 

desconfiada de que ele quer algo. Pode ser que eu esteja sempre na defensiva com ele”. Assim 

como na análise que Vitória fez sobre seus encontros com os rapazes que conhecia pela 

internet, ter percebido algumas das variáveis que permeavam a sua relação com o pai 

possibilitou que a cliente refletisse mais antes de (re)agir a cada abordagem dele, o que 

favoreceu uma diminuição tanto na quantidade quanto na intensidade dos conflitos.  

 Muitas das falas de Vitória possibilitaram a avaliação dos resultados apresentados, 

dado que são falas relacionadas ao aprimoramento do seu autoconhecimento – sendo este um 

dos objetivos principais do processo psicoterápico.  

 Outro fator que vale ser mencionado diz respeito ao tempo necessário para que a 

cliente se engajasse nas primeiras mudanças comportamentais concretas – e não apenas no 

campo das verbalizações recorrentes, tais como “preciso ser mais enfática em relação à minha 

opinião” ou “não posso deixar que ajam assim comigo”. Embora Vitória tenha se engajado 

em algumas mudanças, obtendo os resultados ora apresentados, foi notável a dificuldade de 

engajamento da cliente, mesmo quando determinadas respostas eram sinalizadas e sugeridas 

em terapia. Essa resistência que Vitória apresentou durante grande parte do processo fez com 

que, muitas vezes, as intervenções precisassem ser revistas e certos assuntos fossem 
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exaustivamente discutidos. Tendo em vista que o tempo de cada cliente para se engajar e se 

expor a novas contingências é único e deve, via de regra, ser respeitado, entende-se que o 

processo de Vitória não fugiu ao que se espera de um processo psicoterápico em andamento. 

Entretanto, sua resistência às mudanças propostas, resistência esta que muitas vezes não era 

percebida pela cliente, em diversos momentos gerou questionamentos daqueles que 

acompanhavam o seu processo, tais como pai, irmãos e tia, sobre a eficácia da terapia e se 

Vitória deveria continuar sendo acompanhada. Como a cliente dependia financeiramente do 

pai para continuar as sessões e se mostrava bastante vinculada à terapeuta, tais 

questionamentos acabavam por gerar conflitos e desgaste emocional ocasionais em Vitória e 

eram levados eventualmente para dentro do consultório como assunto de terapia. Neste 

contexto, muitas vezes utilizou-se do assunto para se trabalhar a assertividade da cliente, uma 

vez que o desgaste ocasionado pelos questionamentos dos familiares acabava por deixá-la 

ainda mais resistente às exposições no âmbito familiar. Em relação à abordagem dos 

familiares, Vitória conseguiu, em alguns momentos, expor a sua opinião e a relevância da 

terapia, chegando a falar abertamente sobre o seu desejo de permanecer no processo 

psicoterápico, o que pode ser entendido como um resultado relevante. No entanto, vale 

ressaltar que, em geral, esses questionamentos da família em relação à terapia conduziam a 

uma estagnação de Vitória em relação às suas demandas, o que poderia justificar parte de sua 

resistência às mudanças abordada anteriormente.  

Os resultados mencionados sugerem que a cliente obteve ganhos significativos com o 

processo psicoterápico. Entretanto, cabe observar que, se tais ganhos não forem reforçados 

pelas contingências presentes no meio em que a cliente se encontra, dificilmente se manterão 

em longo prazo.  
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Considerações Finais 

 

“Não considere nenhuma prática como imutável. Mude e esteja pronto a mudar 

novamente. Não aceite verdade eterna. Experimente” (Skinner, 1948/1973, p. 1). No prefácio 

de seu único romance escrito, Walden II, Skinner expõe esta frase como um dos princípios da 

sociedade apresentada no livro. A frase se popularizou e pode-se dizer que resume o que, de 

forma bastante ampla, é buscado quando se procura terapia. Em geral, ao buscar o auxílio 

terapêutico, o cliente não só gostaria de mudar algo que o incomoda, mas também (e, quem 

sabe, principalmente), aceitar a necessidade da mudança e descobrir a sua capacidade para tal. 

Mudanças, de modo geral, são incômodas, pois sinalizam que algo que já se conhece, em 

relação às características boas ou problemáticas, precisa ser revisto, transformado em algo 

novo. E o que é novo assusta. No mínimo, sinaliza a necessidade de estar alerta para o que 

está por vir. A partir desse pensamento, pode-se intuir o porquê de algumas pessoas se 

mostrarem resistentes a se expor às consequências até então desconhecidas, que ainda não se 

sabe se serão reforçadoras. Skinner sugere que experimentar é necessário, que mudanças são 

importantes e nos colocam em contato com contingências que podem vir a ser reforçadoras. E 

quando elas passam a não o ser, muda-se novamente.   

Vitória buscou terapia com a primeira queixa relacionada à “adaptação”. Dizia que 

precisava se adaptar. Adaptar-se à ausência da mãe, à ausência do irmão, à ausência da 

sobrinha, à já conhecida ausência do pai. Queria, ainda, mudar todo o seu ambiente, fazer 

tudo voltar a ser como era antes (um antes que beirava a infância). Na terapia, descobriu que 

não tinha controle sobre grande parte das contingências e que dificilmente conseguiria mudar 

o ambiente ao seu redor. E, então, veio a fala sobre mudança. Já que não seria possível mudar 

a todos, queria, ela própria, mudar: agir diferente com os parentes, já que todos continuariam 

agindo da mesma forma com ela.  
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A primeira mudança perceptível ocorreu no discurso. Os comportamentos verbais de 

Vitória ficaram cada vez mais refinados e sensíveis aos elementos da tríplice contingência. 

Ela passou a detalhar, com uma precisão cada vez maior, o que estava controlando suas 

respostas. Principalmente, aprendeu a identificar (obviamente, não com pouco sofrimento ou 

desgaste) quais eram as consequências de suas respostas, como elas modificavam o ambiente 

ao seu redor e como Vitória era por ele modificada. Pode-se dizer que ela aproveitou a terapia 

de forma eficaz, no que toca ao aperfeiçoamento do seu autoconhecimento. 

Entretanto, sessão após sessão, ao relatar os eventos ocorridos ao longo de sua semana, 

a cliente expunha os mesmos comportamentos dos parentes e pessoas próximas a ela e 

descrevia os mesmos comportamentos dela para com eles. Notou-se assim que, apesar de ter 

melhorado exponencialmente sua capacidade de descrição dos próprios comportamentos e de 

quais contingências eles eram função – ou seja, apesar de ter aumentado o que se pode chamar 

de autoconhecimento, como já descrito – Vitória sinalizava uma grande resistência a 

mudanças. Aparentemente, ter aumentado a sua percepção sobre si mesma, embora tenha sido 

um dos maiores objetivos do processo terapêutico, pode não ter sido suficiente para a cliente – 

ao menos, não imediatamente. Sendo o autoconhecimento tido como um dos grandes 

facilitadores da mudança comportamental, cabe refletir sobre o que pode ter favorecido a 

dificuldade da cliente em se expor às contingências extraconsultório de modo a generalizar os 

ganhos obtidos.  

Guilhardi, em uma mesa redonda realizada no ano de 1998, falou sobre a resistência 

que alguns clientes apresentavam em relação às mudanças e quais eram as possíveis causas 

deste movimento. O autor traz que, ao buscar auxílio terapêutico, o objetivo do cliente é 

melhorar sua vida quando percebe uma ausência de ajustamento em relação ao ambiente em 

que está inserido (seja no meio social ou físico) e esta ausência se dá de modo significativo, 

tanto para ele quanto para aqueles que o rodeiam e que são, de alguma forma, expressivos em 
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sua vida. Diante dessa expectativa por mudanças que tragam melhorias significativas, o que 

impediria, então, a cliente de buscá-las? Guilhardi (1998) propôs que existiriam questões 

relacionadas tanto ao terapeuta quanto ao cliente e que só seria possível entendê-las se feita 

uma análise funcional da resistência à mudança.  

Em relação às variáveis relacionadas ao cliente, o autor sinaliza algumas 

possibilidades que poderiam explicar a resistência de um cliente à mudança, sendo elas:  

• História de contingências aversivas, podendo ser tanto a punição quanto 

reforçamento negativo;  

• História de contingências reforçadoras, podendo ser tanto o reforçamento positivo 

muito frequente quanto o muito infrequente, além do reforço positivo não 

contingente; 

• Comportamento governado por regras; 

• Comportamento governado por autorregras; e 

• Comportamento controlado pelas consequências. 

Guilhardi (1998) pontua, ainda, que a relação existente entre o cliente e seu terapeuta é 

bastante sensível e também deve ser analisada. Não considerar a variável terapeuta, 

considerando apenas a variável cliente, é um erro que o autor caracteriza como ingênuo e que 

não permite entender a relação entre ambos como um todo, tampouco fazer uma completa 

análise funcional das dificuldades que o cliente apresenta. Em relação ao terapeuta e à sua 

contribuição para as resistências apresentadas pelo cliente, o autor aponta como 

possibilidades: 

• Sistema conceitual, modelo experimental e instrumentos de ação terapêutica; 

• Autoconhecimento do próprio terapeuta; e 

• Vinculo terapêutico. 
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O autor sugere, portanto, que a resistência que o cliente apresenta relacionada às 

mudanças necessárias seria passível de uma análise comportamental. Diz, ainda, que existem 

diversas variáveis que devem ser levadas em consideração, tanto relacionadas ao cliente 

quanto à figura do terapeuta e que é por essa interação, terapeuta-cliente, que o fenômeno em 

questão deve ser explicado e até solucionado, não podendo ser avaliado por apenas um dos 

dois lados. 

A relação entre Vitória e a terapeuta se consolidou rapidamente e se mostrou bastante 

forte, como já abordado em outros momentos. Os instrumentos utilizados, bem como as 

possibilidades teóricas exigidas, também foram amplamente discutidos em diversos encontros 

para a supervisão do caso aqui relatado. Sugere-se, então, que, no que tange à figura do 

profissional na resistência às mudanças, caberia avaliar melhor o autoconhecimento da 

terapeuta e seus efeitos práticos. Em alguns momentos, como na sugestão dos trabalhos 

manuais a serem feitos, bem como no acolhimento referente a perda da mãe ou à ausência do 

pai, percebeu-se que somente a teoria não poderia dar conta de como o momento específico 

deveria ser conduzido. À teoria cabe direcionar o terapeuta em sessão, mas o manejo é feito a 

partir de suas próprias habilidades. Entende-se, portanto, a importância de o terapeuta 

trabalhar o seu autoconhecimento e colocá-lo como variável passível de análise funcional, 

como o autor sugere5. 

Não cabe, neste trabalho, explicitar de forma mais detalhada as variáveis que 

Guilhardi pontua e que foram citadas acima. Vale ressaltar, entretanto, que essas variáveis 

devem ser aprofundadas e melhor estudadas em novos casos em que a resistência à mudança 

seja novamente notada, de modo a aprofundar o conhecimento teórico do tema e orientar 

melhor o direcionamento técnico do caso. 

                                                
5 Vale ressaltar que a Psicoterapia Analítica Funcional (FAP) é uma abordagem comportamental centrada na 
relação terapêutica. Os comportamentos, tanto do terapeuta quanto do cliente, que ocorrem nesta interação são 
alvos para coleta de dados, intervenção e avaliação do tratamento. O presente trabalho não teve como foco 
trabalhar com os conceitos desta abordagem, mas seu estudo pode ser de extrema valia para a prática da Análise 
Comportamental Clínica (ver, por exemplo, Kohlenberg & Tsai, 1991/2001; Vandenberghe & Pereira, 2005).  
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Voltando ao caso de Vitória, observou-se que os seus ganhos foram reais no que tange 

à sua capacidade de auto-observação e autoanálise, logo, no que se pode definir como seu 

autoconhecimento. Era de se esperar que, junto ao aprimoramento do seu autoconhecimento 

acerca de suas respostas, aumentasse proporcionalmente a frequência da emissão de 

comportamentos desejados relacionados às demandas da cliente. Entretanto, a frequência 

desses novos comportamentos se mostrou baixa e sensível às extinções (ou ausência de 

reforçamento) propiciadas no ambiente de Vitória.  

Trabalhar a sensibilidade da cliente às contingências às quais está exposta, tornando-a 

mais sensível, consequentemente, aos reforços (alguns imediatos, outros em médio e longo 

prazo) se faz primordial para que Vitória possa ampliar seu repertório comportamental 

necessário para lidar com suas demandas. Entende-se, ainda, a necessidade de uma análise 

funcional direcionada às resistências apresentadas pela cliente em conjunto com os estímulos 

e respostas dadas pela terapeuta, para que, baseando-se na proposta de Guilhardi (1998) para 

o que poderia favorecer a resistência à mudança por parte do cliente, se possa intervir e 

favorecer as mudanças necessárias para a adaptação de Vitória ao seu atual ambiente. Uma 

vez que o autoconhecimento da cliente foi trabalhado e aprimorado, sensibilizá-la às 

contingências que suas próprias análises antecipam pode se tornar um facilitador no processo 

de aumento de repertório comportamental. A habilidade de compreender as demandas e 

dificuldades do cliente e de se comprometer com o seu processo de mudança é amplamente 

favorecida quando o terapeuta já vivenciou contingências semelhantes às quais o cliente está 

exposto. Dessa forma, entende-se que a pessoa do terapeuta, com todas as suas vivências, 

características e habilidades pessoais, é importante e de grande relevância no processo 

psicoterápico (Kohlenberg & Tsai, 1991/2001; Vandenberghe & Pereira, 2005). De acordo 

com Banaco (1993), uma boa relação terapêutica, que favoreça um vínculo de intimidade e 

confiança entre cliente e profissional, perpassa pelas características pessoais do terapeuta. O 
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autor frisa, ainda, que trabalhar o autoconhecimento do terapeuta e sua capacidade de 

discriminar seus próprios comportamentos privados, identificar suas origens e analisar os 

possíveis efeitos sobre a terapia é essencial para o bom desempenho profissional do terapeuta 

e consequentemente para os resultados almejados pelo cliente. Sugere-se, por fim, que o 

autoconhecimento do terapeuta, assim como o proposto por Guilhardi, também seja alvo de 

estudos dentro da Análise Comportamental Clínica, uma vez que o profissional analista, suas 

respostas públicas e privadas, também fazem parte do processo terapêutico do cliente e 

contribuem para o seu ganho comportamental, além de favorecer o repertório de respostas – 

pessoal e profissional – do próprio terapeuta. 
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Anexo 1. Modelo de autorização para comunicação oral e publicação de estudo de caso.  

  

 
  
  
  

AUTORIZAÇÃO PARA   
COMUNICAÇÃO ORAL E PUBLICAÇÃO DE ESTUDO DE CASO.  

  
  
  
Eu, ___________________________________________________________, portador(a) da identidade nº 

__________________________, autorizo que o conteúdo das sessões de Terapia Analítico- 

Comportamental conduzidas pelo(a) terapeuta ______________________________________________, seja 

apresentado em comunicações orais em Encontros de Psicologia, e permito a publicação escrita de estudo de 

caso, com a finalidade de promover o conhecimento e desenvolvimento de tecnologias no campo da Psicologia. 

Foi-me assegurado que, em todos os casos acima citados, minha identidade será mantida em sigilo, bem como 

quaisquer dados que possam identificar a mim ou meus familiares.  

  
  

Brasília, ____ de _________________ de 20 ____ .  
  
  
  

   ___________________________________  
                                             Cliente/Responsável  
  
  
  
  
  
__________________________            __________________________       __________________________           
Aluno(a)/Terapeuta                                Supervisor(a)                                 Coordenação Clínica  
  
  

910  Sul - MIX PARK SUL, bloco F, salas 119 a 131, Brasília - DF   
Fone: (61) 3242 - 5250  / Fax : (61) 3443 - 4086     

www.ibac.com.br  -   ibac@ibac.com.br   


