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Resumo 

 
 O presente trabalho constitui uma apresentação da Terapia de Aceitação e 

Compromisso, descrevendo seus métodos clínicos e os analisando sob a 

perspectiva behaviorista radical, mais especificamente segundo as propostas de 

Skinner e Sidman. Esta análise tem como propósito identificar nos procedimentos 

terapêuticos da ACT as relações com o behaviorismo radical, suas similaridades e 

particularidades.  

 

Palavras-chaves: aceitação, estimulação aversiva encoberta, estratégias de 

controle e valores. 
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INTRODUÇÃO 
 

Este trabalho se propõe a fazer uma leitura behaviorista radical da Terapia 

de Aceitação e do Compromisso, de Steven Hayes. Para isto, será apresentada 

sua proposta de forma descritiva, começando com sua visão do comportamento 

verbal, apresentando a teoria dos quadros relacionais, sua concepção de 

psicopatologia, os princípios de intervenção, as ferramentas que usa, e por fim 

seus métodos clínicos. A análise comparativa voltar-se-á principalmente para os 

métodos clínicos. Após a descrição de duas fases, serão analisados os 

procedimentos com base no behaviorismo radical, apontando as particularidades 

entre o behaviorismo skinneriano e as explicações de Hayes. Por último será feita 

uma consideração sobre o terapeuta nesta prática, e a conclusão ressaltando as 

particularidades entre o ACT e o behaviorismo radical, e suas contribuições.  

A proposta do ACT busca desenvolver estratégias que aproximam o 

indivíduo de sua experiência. ACT é um tipo de análise comportamental clínica 

cujo conteúdo é voltado para a cognição e a emoção. Trata-se de uma nova 

prática clínica na linha comportamental. 

A escolha desta prática específica é devida à sua ênfase no aprendizado 

por contingência. O aprendizado por contingência é aquele em que o individuo 

responde dado um estímulo discriminativo, é conseqüenciado, e a partir da 

relação funcional que se estabelece, o comportamento aumentará sua freqüência 

futura (reforço), ou tenderá a diminuí-la (punição). Grande diversidade de relações 

funcionais emerge por meio da interação entre o indivíduo e o ambiente. É a este 

tipo de aprendizado que nos referimos quando dizemos que aprendemos pela 

experiência. Porém o aprendizado por contingência é muitas vezes “suprimido” 

pelo comportamento verbal, o que implica numa série de desvantagens 

adaptativas. 
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COMPORTAMENTO VERBAL 
 
 
Comportamento verbal é comportamento 
que é reforçado por meio da                            
mediação de outra pessoa, mas apenas 
quando a outra pessoa está se 
comportando de maneiras que foram 
modeladas e mantidas por um ambiente 
verbal que evoluiu, ou linguagem.   
(Skinner  apud Sério, T. M. A. P., Andery, 
M. A., Gioia, P. S., Micheletto, N. 2004, 
p.125 ) 

 

 

O comportamento verbal é o que diferencia os humanos dos outros 

animais. Através dele conseguimos modificar o mundo, prever eventos aversivos, 

transmitir os conhecimentos de uma geração para a outra, entre outros inúmeros 

feitos que nos possibilitaram sobreviver, desenvolver tecnologias que nos fizeram 

a espécie dominante e que promovem o conforto que usufruímos. 

A forma pela qual aprendemos por intermédio do comportamento verbal é 

por regras. As regras são descrições completas ou parciais de contingências. São 

especialmente importantes em nossa história evolutiva, pois nos permitem 

responder de forma precisa em situações não vivenciadas anteriormente, em que 

o aprendizado por contingência levaria tempo para chegar ao mesmo resultado. 

Também são úteis nos casos em que as conseqüências podem ser letais, 

temporalmente remotas, acumulativas ou probabilísticas. 

O comportamento governado por regras se classifica em três tipos, 

segundo Hayes, Strosahl e Wilson (1999): pliance, traking e augmenting. 

 

Pliance: é o comportamento governado por regras em que o sujeito responde 

segundo a regra e é sensível ao reforço por seguir a regra. 

 

Traking: é o comportamento governado por regra em que o sujeito responde 

segundo a regra e é sensível ao reforço que a regra descreve. 

 



 9

Há dois tipos de Augmenting: 

Motivative Augmental: é a regra cuja formulação aumenta o valor da conseqüência 

descrita nela. 

Formative Augmental: é a regra que acrescenta novos eventos como reforçadores 

à conseqüência da contingência descrita pela regra. 

 

O comportamento verbal tende a “suprimir” o aprendizado por contingência 

porque todos os estímulos de que falamos e em que pensamos se tornam, em 

parte, verbais; e a regra, forma pela qual aprendemos verbalmente, produz certa 

insensibilidade às conseqüências ambientais que não estão nela descritas, isto é, 

o indivíduo que se comporta de acordo com regras está sob controle da 

conseqüência descrita na regra e/ou do reforço por seguir regras, e fica menos 

sensível às outras conseqüências. Esta insensibilidade limita a possibilidade de 

adaptação do individuo, podendo gerar comportamentos que, embora funcionais, 

produzem conseqüências também aversivas. 

 

 

QUADRO RELACIONAL 
 

A teoria dos quadros relacionais diz respeito às relações entre os estímulos. 

Por exemplo, a palavra dita “bola” tem uma relação de equivalência com a bola 

objeto; assim, quando vemos uma bola, pensamos “bola”. Mas a palavra dita 

“bola” também tem uma relação de equivalência com a palavra escrita “bola”; uma 

vez que essas duas relações são aprendidas, surgem outras relações, que não foi 

treinada pela comunidade verbal: uma delas é a relação de equivalência entre a 

bola como objeto e a palavra escrita “bola”. Conclusão, uma vez 

treinada/estabelecida a relação entre um estímulo A com um estímulo B, e entre 

um estímulo A com um estímulo C, surgem as relações de simetria de B para A e 

C para A, e as relações de transitividade de B para C e de equivalência de C para 

B, além das relações de reflexibilidade A é igual a A, B é igual a B, e C é igual a C, 

como exemplificado na figura 1.  Resumindo, ao estabelecer duas relações entre 
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três estímulos (A-B e A-C), gera-se mais sete relações (A-A, B-B, C-C, B-A, C-A, 

B-C e C-B). É como se fosse uma super promoção. 

 

 
 

Figura 1. Relação de equivalência de estímulos. O traço contínuo refere-se às 

relações treinadas e o traço pontilhado às resultantes que não foram treinadas. 

 

Estas relações que surgem sem treinamento são típicas dos humanos e é o 

que torna o aprendizado mais acelerado. O que Hayes, Strosahl e Wilson (1999) 

acrescentam neste esquema é que com essas relações que se estabelecem entre 

os estímulos, não só de equivalência, mas em todas (positivo e negativo, antes e 

depois, em cima e embaixo, oposição, etc.), é que ocorre também transferência de 

função entre os estímulos. Por transferência de função eles entendem que as 

reações emocionais (inclusive os respondentes) e a função da relação 

contingencial produzidas por um dado evento são transferidas para os estímulos 

equivalentes (literalidade) a este presente nesse dado evento, com uma 

intensidade menor, mas com a mesma qualidade. Assim, nós interagimos com o 

ambiente e nesta interação constróem-se relações entre os estímulos e ampliam-

se suas funções numa rede de relações que é nomeada de quadro relacional. É 

nesse quadro relacional que os estímulos ganham significados, isto é, estímulos e 

respostas condicionados e nossa história com o ambiente são articulados.   

Hayes, Strosahl e Wilson definiram o evento verbal como aquele que tem função 

psicológica, pois se encontra num quadro relacional. 
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As características do quadro relacional são: ele surge desde a infância; é 

controlado por contexto, isto é, as funções dos estímulos mudam conforme os 

contextos em que se situam; quando há uma relação de equivalência entre um 

símbolo e seu referente, há a transferência de função - é chamado de contexto da 

literalidade e resulta numa fusão cognitiva; o princípio da simetria torna o 

conhecimento possível, mas também a autocrítica; as relações verbais se mantêm 

com o mínimo de suporte do ambiente não verbal, pois a comunidade verbal 

atribui razões para os comportamentos, ampliando seu contexto, (denominado 

contexto de dar razões); o quadro relacional só funciona adicionando relações 

verbais, nunca subtraindo; e as relações verbais só enfraquecem efetivamente 

quando há uma alteração no contexto que dá suporte aos processos verbais.     

A Terapia de Aceitação e Compromisso visa limitar as regras aos contextos 

em que são vantajosas, reduzindo pliance, mantendo apenas augmenting 

referentes aos objetivos da terapia, e os trakings que estão num contexto de 

controle. As outras relações verbais que limitam a vida do individuo e implicam em 

reações aversivas são enfraquecidas por meio de exercícios e metáforas que 

modificam os contextos em que elas foram estabelecidas e mantidas. 

 

 

MODELO DE PSICOPATOLOGIA DO ACT 

 

De acordo com a ACT, a psicopatologia diz respeito a processos 

comportamentais normais que, devido a situações adversas, tornaram-se 

problemáticos, isto é, com componentes aversivos, com exceção de patologias 

orgânicas importantes como, por exemplo, lesões cerebrais. 

A origem principal dessas situações adversas reside em crenças e práticas 

de nossa cultura e sociedade. É-nos ensinado que a felicidade é algo cotidiano e 

almejado, enquanto a tristeza deve ser evitada, como se ambas não fizessem 

parte da nossa história de vida. Também nos é ensinado que quando estamos 

tristes é porque temos algum problema, cuja causa deve ser encontrada para que 

possa ser eliminado. E isto vale para a ansiedade, o medo, a agressividade, e 
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todos os inúmeros sentimentos e sensações que julgamos negativos. A implicação 

deste tipo de prática é que o problema e a causa são concebidos como 

sentimentos, pensamentos, sensações corporais e memórias negativas. E esta é 

uma justificativa socialmente muito aceitável para outros comportamentos abertos. 

É isto que nos faz evitar e negar os eventos privados negativos. Porém 

pensamentos, sentimentos, sensações e memórias não são passíveis de tal 

controle de forma eficiente, e é justamente esta tentativa que leva aos distúrbios 

mentais. 

A tentativa de controle dos eventos privados julgados negativos também se 

deve ao comportamento verbal. Por causa do princípio da simetria, quando 

pensamos em algo aversivo, nosso pensamento passa a ser aversivo, e como 

ocorre com outros eventos aversivos, nós reagimos por fuga e esquiva, isto é, os 

evitamos. Tendemos a formular regra de não pensar (ou sentir, ou lembrar) no 

evento aversivo, mas na própria regra: “não vou pensar em x”; o “x” está presente 

e transferirá a aversividade do evento para a palavra, tornando aquilo que se quer 

evitar, presente. É por esta razão que o controle dos eventos privados não 

funciona efetivamente, pois não se trata de uma pedra que se esconde num lugar 

distante e não se vê mais; o comportamento verbal faz da simples pedra aquela 

que sempre volta no meio do caminho. 

Assim, as pessoas se “embaralham” com seus eventos privados e deixam 

de resolver as situações concretas que geram os problemas, os eventos aversivos 

primordiais, que estão na interação entre os indivíduos e seus ambientes. 

A ACT não pretende eliminar nenhum evento privado, mas, em vez disso, 

propiciar que sejam vivenciados como o que de fato eles são: apenas 

sentimentos, pensamentos, sensações e memórias. Treinar a capacidade de 

vivenciar um evento privado negativo tão bem quanto um positivo, por meio da 

mudança de contexto (desliteralização) é um de seus objetivos, juntamente com o 

esclarecimento de valores e o planejamento e execução de comportamento em 

direção a eles. 

Dentre os problemas clínicos, os quatro principais são: fusão cognitiva, 

evitar, avaliar e dar razão. 



 13

 

. Fusão Cognitiva 
Ocorre quando um símbolo equivale a um evento e ao indivíduo. Trata-se 

do contexto da literalidade e é conhecido como a identificação com a mente. 

Quando um indivíduo se identifica com seus eventos privados, estes passam a ter 

um status de identidade, como algo inerente ao indivíduo, e não como reações 

emocionais que surgem e passam. Em outras palavras, quando há uma 

identificação com a mente, as pessoas levam seus eventos privados muito a sério 

e, conseqüentemente, sofrem além do necessário. 

A intervenção, no modelo do ACT para a fusão cognitiva, é a 

desliteralização, isto é, a dessensibilização dos estímulos condicionados.    

 

. Evitar 
Evitar os eventos aversivos é uma habilidade filogeneticamente 

selecionada, assim como evitar os estímulos que o acompanham (estímulos 

condicionados). Devido a esta habilidade, nossos ancestrais conseguiram fugir 

dos leões e dos seus rugidos; porém quando esta habilidade é utilizada num 

âmbito em que o controle não é efetivo (como o controle sobre as pernas para 

correr dos leões), evitar causa prejuízo em nossa inteligência experimental, 

porque se bloqueamos o nosso acesso à nossa própria história, como poderemos 

aprender com ela? Além do fato de isto não ser possível por completo 

intencionalmente, como visto no quadro relacional. Entretanto inúmeras pessoas 

continuam evitando seus eventos privados aversivos, pois a conseqüência 

imediata de se livrar deles é muito reforçadora apesar de, com o tempo, eles 

tenderem a aumentar suas intensidades, suas freqüências e durarem mais. 

 

. Avaliar 
A avaliação é possível por causa da linguagem que nos possibilita a 

abstração dos eventos e o trato com eles como se fossem objetos. Assim, 

conseguimos discriminar diferentes eventos privados, mas passamos também a 

atribuir valores a eles, julgando-os bons ou ruins. É neste momento que nos 
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damos conta do que “queremos” evitar e, quanto mais vasta a fusão cognitiva, 

mais forte será a nossa tentativa de evitar os eventos aversivos, gerando mais 

sofrimento e menos inteligência experimental. 

 

. Dar Razão  
 Dar razão refere-se à explicação que damos para nossos comportamentos. 

As razões que são dadas para os problemas que servem como justificativas 

sociais são os sentimentos, pensamentos, sensações e memórias. Mas 

justamente estes não podem ser as causas, pois são parte constituinte do 

problema e não algo separado que o causou. Esta atribuição de razão acaba por 

gerar sofrimento adicional e empecilhos para a resolução do problema concreto. 

 

 

MODELO GERAL DE AÇÕES PARA LIDAR COM A               

PSICOPATOLOGIA 

 

Para responder a estas demandas, a ACT utiliza-se da aceitação, da 

escolha e da ação. 

 

. Aceitação 
A aceitação é a resposta para a questão relativa ao que fazer com os 

eventos privados aversivos. Fazem parte da vida eventos desagradáveis e, quanto 

aos eventos privados em que não há possibilidade eficaz de controle, a solução é 

não apresentar resistência para que eles venham e vão sem sofrimento adicional.  

Para desenvolver a aceitação, são utilizados exercícios e metáforas com o 

fim de conduzir o cliente a enxergar os eventos privados sem se identificar e se 

apegar a eles. 
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. Escolha 
A aceitação serve para os eventos privados e para a história de vida, pois 

esta última não pode ser mudada, devendo estar acessível para o nosso 

aprendizado, para que, baseados em nossa experiência, possamos fazer escolhas 

mais consistentes, sem ficar repetindo os erros anteriores. 

 

. Ação 
Quanto ao futuro e aos comportamentos abertos temos a possibilidade de 

controle, não sendo necessária a aceitação para aquilo que podemos mudar. 

Assim se a aceitação dos eventos privados e da história de vida foi bem sucedida, 

o cliente terá condições de fazer escolhas de acordo com seus valores e colocá-

las em prática em ações coerentes com seus objetivos. 

 

 

FERRAMENTAS 

 

Como esta terapia se propõe a reduzir as formas danosas de controle 

verbal, a prática clínica é permeada por uma linguagem pouco literal, para quebrar 

o domínio do comportamento verbal e trazer a experiência como foco. São 

utilizadas para isto metáforas, paradoxos inerentes e exercícios.  

As metáforas têm um caráter menos específico e, por isso, o cliente tem 

maior dificuldade de vê-la como uma regra e segui-la por pliance. Elas não têm 

uma lógica racional, pois são mais como uma imagem, além de serem mais fáceis 

de lembrar e de aplicar a outras situações. 

O paradoxo inerente é uma contradição entre propriedades literais e 

funcionais de um evento verbal. Trata-se de uma construção verbal sobre eventos 

parcialmente verbais que evidenciam a diferença de qualidade entre eles.  

Os exercícios proporcionam uma experiência com eventos privados em um 

ambiente seguro e sem julgamento, o que promove uma mudança de contexto 

destes, enfraquecendo seus valores aversivos. 

 



 16

MÉTODOS CLÍNICOS 
 

Para alcançar os objetivos terapêuticos (aceitação, escolha e ação), e 

ensinar o cliente a aprender com sua própria história, tornando-se autônomo, a 

Terapia de Aceitação e Compromisso percorre seis fases, cujas durações 

dependem da evolução e necessidade do cliente. 

Estas fases são: 

 

1. Determinação dos hábitos e comportamentos ineficazes do cliente (sua 

demanda e o que o cliente já tentou fazer para resolvê-la). 

2. Mostrar como os comportamentos ineficazes são baseados no controle 

emocional e em estratégias de evitar os eventos encobertos aversivos. 

3. Ajudar o cliente a detectar e diminuir a fusão cognitiva.  

4. Incentivar o cliente a entrar em contato com uma percepção de si distinta 

das reações automáticas e das crenças literais. 

5. Ajudar o cliente a identificar direções de valores de vida, objetivos e ações 

necessárias para atingi-los. 

6. Apoiar o cliente em engajar-se em ações compromissadas, permitir que 

pensamentos, sentimentos, sensações e memórias funcionem não como 

obstáculos, mas como uma parte esperada da vida dirigida por valores. 

 

O processo terapêutico é expresso no modelo do hexágono de flexibilidade 

psicológica, que contém as fases divididas diferentemente e proporciona uma 

melhor forma de demonstrar as relações entre elas. As duas primeiras fases 

fazem parte da Aceitação, assim como metade da terceira. A outra metade é a 

Desfusão, a quarta é o Contato com o momento presente e o Self como contexto, 

a quinta diz respeito aos Valores e às Ações com Compromisso, sendo que a 

sexta também guarda relação com estes aspectos. Este é o modelo mais atual e o 

que será considerado neste trabalho. O oposto deste modelo é o de 

psicopatologia chamado de inflexibilidade psicológica. 
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Hexágono de Flexibilidade Psicológica 

 

 

 

 

 

Momento Presente 

 

 

 

 

        Aceitação                         Valores                                   

 

 

 

 

 

 

 

       Desfusão Ações com   

                       Compromisso 

 

 

 

 

Self como contexto 
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Tanto o modelo das seis fases como os hexágonos são formas de auxiliar o 

terapeuta segundo as propostas da ACT. Não são fixos, nem é preciso que se 

siga a ordem indicada, e assim como o tempo de cada fase, devem ser “guiados” 

pelas necessidades e características do cliente. As metáforas e exercícios que 

serão apresentados no decorrer das fases seguem a mesma regra, podendo ser 

adaptados e criados outros novos com o mesmo intuito e com elementos da vida 

do cliente, para melhorar a sua compreensão. 

 

 

HEXÁGONO DE FLEXIBILIDADE PSICOLÓGICA 
 

Geralmente a terapia começa com o que é indicado no lado esquerdo do 

hexágono - a Aceitação e a Desfusão - para depois avançar para o lado direito, os 

Valores e as Ações com Compromisso. As fases do meio são inclusas em ambos 

os lados e servem de passagem entre eles. O lado esquerdo está relacionado com 

os eventos aversivos e as condições que levaram o cliente à terapia; já o direito 

diz respeito à construção de novos repertórios e valores pessoais, que possibilitam 

o cliente a encerrar terapia. O meio indica condições necessárias para os dois 

lados. 

 

 

O LADO ESQUERDO DO HEXÁGONO 
 

O lado esquerdo do hexágono explicita o objetivo de levar o cliente a entrar 

em contato com suas experiências dolorosas e aceitá-las, sendo elas eventos 

passados e imutáveis, e desenvolver uma nova forma mais flexível de conceber os 

pensamentos, sentimentos, sensações corporais e memórias, encarando-os 

apenas como são, isto é, sem se fundir a eles.  

Para alcançar estes objetivos é necessário rever com o cliente o que o 

levou à terapia e o que ele já fez para tentar resolver a situação. Esta parte é a 
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primeira no modelo das seis fases - a determinação dos hábitos e 

comportamentos ineficazes do cliente - e é chamada de Creative Hopelessness 

(desesperança criativa). Esta última e O controle é o problema, não a solução não 

são denominadas como fases no modelo do hexágono de flexibilidade psicológica, 

mas constituem passos importantes e mais comumente introdutórios no processo 

terapêutico.  

 

 

CREATIVE HOPELESSNESS – DESESPERANÇA CRIATIVA 

 

A desesperança criativa é uma postura de desistir do controle sobre os 

eventos privados. De acordo com o modelo de psicopatologia da ACT, o controle 

sobre os eventos privados não é eficaz, pois funciona apenas a curto prazo, 

enquanto a médio e longo prazo é o responsável pelos problemas psíquicos. Esta 

postura é chamada de Desesperança Criativa porque diz respeito à perda da 

esperança nas estratégias, hábitos e comportamentos que não funcionam como 

deviam para o cliente, e da criação de uma abertura para construir uma nova 

forma de lidar com os problemas.  

Todo o comportamento é funcional, isto é, tem uma função, serve a algo. E 

todo o comportamento que se mantém produz algum reforço, alguma vantagem. 

Porém um comportamento pode ter, e é mais provável que tenha, várias 

conseqüências, e mesmo que seja reforçado, pode ter conseqüências aversivas 

significativas para constituir aquilo que o cliente chama de problema. Assim, 

quando se diz que o comportamento é ineficaz, ou não funcional, está-se referindo 

ao pacote de conseqüências que envolvem eventos aversivos, e/ou que o 

comportamento não está tendo as conseqüências que foram previstas. Este é o 

caso do controle sobre os eventos privados; socialmente somos ensinados a lidar 

com os problemas identificando e alterando suas causas, mas os eventos privados 

não são passiveis deste controle pela simetria dos estímulos propiciada pela 

linguagem. Assim, este tipo de controle não produz as conseqüências desejadas 

porque o evento aversivo não é eliminado, mas mesmo assim há uma tendência a 
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agir desta forma porque a resposta se mantém através da conseqüência imediata 

da aparente remoção do estímulo.        

Para o cliente desistir do controle dos eventos privados, ele precisa primeiro 

identificá-lo em suas diversas formas (as estratégias que o cliente usa para 

resolver problemas), reconhecer seu caráter ineficiente e perceber o padrão de 

controle. Este processo é permeado por três perguntas chave: 

 

- O que o cliente quer? 

- O que ele já tentou? 

- Como funcionou? 

 

O foco clínico nesta etapa é fazer o cliente compreender que já tentou uma 

série de estratégias, antes de chegar à terapia, e seu problema ainda persiste. 

Não se trata de uma questão motivacional ou de uma estratégia específica, mas 

de que o sistema lógico de resolução de problemas está falho e o indivíduo não 

esta respondendo de acordo com sua experiência. 

A terapia com o cliente começa com o contrato de trabalho. Além do 

enquadre prático (hora e local), o cliente deve ser informado de que este tipo de 

terapia é intenso, de que é de se esperar altos e baixos, para que o cliente não 

meça o progresso impulsivamente; o terapeuta deve também fazer uma descrição 

breve de como será o trabalho. 

Em seguida, passa-se para a primeira pergunta: o que o cliente quer? Esta 

pergunta pode ser feita de várias formas, como: 

 

- O que o trouxe para a terapia? 

- O que você quer da terapia? 

- Se você pudesse mudar algo na sua vida, o que seria? 

- O que você acha que é na verdade o problema? 

- Do que você pensa que isto se trata? 

 



 21

Estas perguntas ajudam a esclarecer o que o cliente vem evitando, o que 

tem sido difícil para ele, os comportamentos alvos que estão produzindo também 

conseqüências aversivas. Uma vez identificados, perguntar a respeito das 

circunstâncias nas quais os comportamentos ocorrem, como ocorrem e suas 

conseqüências. O que leva à próxima pergunta: o que o cliente já tentou fazer 

para resolver seu problema? Normalmente a terapia é uma das últimas estratégias 

para resolver problemas. O cliente quando chega à terapia já tentou várias 

alternativas, como analisar, evitar, negar, tolerar, etc. E o fato dele buscar terapia 

indica que estas formas não funcionaram, pelo menos não como desejado. As 

perguntas ao cliente seguem na direção de examinar as diversas formas com que 

ele tentou resolver seu problema, pedindo uma descrição detalhada e 

contextualizando estas estratégias no sistema mais amplo da sua forma de 

resolver problemas. É importante neste momento validar as experiências do 

cliente, legitimando seu esforço para se resolver como algo compreensível e 

normal.  

Estas perguntas sobre a queixa e sobre o que o cliente já fez para tentar 

resolvê-la servem também para a análise funcional das contingências descritas, o 

que estava acontecendo quando foi emitida a resposta, a resposta e sua 

conseqüência, sempre contextualizando na história de vida do cliente e seu 

repertório. Isto ajuda tanto o clínico como o cliente a entenderem com mais 

clareza as relações de controle que geraram e mantém os comportamentos do 

cliente. Passa-se, então, para a terceira pergunta: como funcionou? Como as 

diversas formas de lidar com o problema resultaram? Estas perguntas devem 

examinar a efetividade das estratégias de resolver problemas em dois sentidos: 

 

- os resultados a curto e longo prazo na diminuição de sofrimento, na resolução do 

problema, e; 

- como a vida do cliente tem se transformado em virtude dessas estratégias, se 

ocorrem limitações ou restrições. 
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O que o clínico procura identificar são as estratégias de controle sobre os 

eventos privados. Estas têm a característica de serem efetivas em curto prazo; 

normalmente o indivíduo quando tenta parar de pensar em algo, por exemplo, 

consegue fazê-lo no momento, mas o pensamento tende a voltar, tornando estas 

estratégias ineficazes em longo prazo e gerando a necessidade de mais controle 

resultando em mais limitações na vida do cliente. Por exemplo, o indivíduo pode 

pensar em outra coisa para se desviar do problema, porém na tentativa de “não 

pensar em X”, “X” está presente e, por simetria, as funções aversivas passam para 

a palavra pensada. Este é o motivo pelo qual o indivíduo tenta se livrar do 

pensamento em primeiro lugar. No momento em que o indivíduo pensa em outra 

coisa, a aversividade passa e esta estratégia de evitar é reforçada negativamente. 

Porém o problema não se resolve ao fingir que ele não existe, e algo que o lembre 

facilmente surge. Quanto pior o problema, mais ele ocupa elementos da vida 

cotidiana, mais facilmente ele será lembrado, e ao se lembrar através de algo, 

este algo passa a ser aversivo também e necessita ser evitado. Assim o indivíduo 

passa a evitar cada vez mais “coisas” em sua vida, limitando-a. 

É importante que o cliente constate a ineficácia das suas estratégias e 

comece a se acostumar a olhar para a sua experiência como referencial. O 

contraponto da experiência são as estratégias “pensadas”, dentre as quais a da 

tentativa de controle dos eventos privados. Para fins práticos na terapia pode-se 

usar o conceito de “mente” para nomear tais estratégias. Este uso serve ao 

propósito discriminativo e para ajudar o cliente a criar uma distância de seus 

eventos privados no sentido de não se identificar com eles. 

Outras perguntas que podem ser úteis para constatar a eficácia das 

estratégias são se elas funcionaram como o cliente havia previsto, e se a própria 

análise que ele vem fazendo funciona para ele. 

As perguntas sobre a eficácia têm como finalidade confrontar o sistema de 

resolução de problemas do cliente. O confronto não é entre o clínico e o cliente, 

mas sim entre o sistema de resolução de problemas e a própria experiência do 

cliente. Nisto consiste a desesperança criativa: fazer o cliente perder a esperança 

no antigo sistema para que algo diferente possa surgir. É por isto que a validação 
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de suas experiências é necessária, para que ele reconheça o intuito e possa 

direcioná-lo para algo que funcione. O terapeuta também valida a percepção do 

cliente de que suas estratégias de controle dos eventos encobertos são ineficazes. 

Isto pode ser feito com frase deste tipo: 

                                                                                       

- Realmente parece que não tem jeito. 

- Pelo que está me dizendo, o que você vem fazendo não funciona. 

- Deste jeito eu também não vejo esperança.  

 

 O efeito destes comentários é um certo espanto do cliente pelo terapeuta 

responder diferentemente do que o resto de seu ambiente. Normalmente o cliente 

reclama, recebe atenção por isto e é de uma forma consolado na medida que as 

pessoas dizem que seu problema não é tão ruim assim ou que ele irá resolver. 

Quando o terapeuta concorda que o que o cliente faz não funciona, ele quebra 

com a função de receber consolo ou amenização da reclamação, e proporciona 

uma necessidade de mudança mais “radical”, no sentido de que o cliente precisará 

realmente fazer algo de diferente para resolver seu problema, além de validar a 

experiência do cliente. 

Lembre-se que a desesperança é uma postura, não um sentimento ou uma 

crença, e que o cliente tem responsabilidade por ter estratégias ineficazes, no 

sentido de ser hábil para se comportar de uma forma ou de outra, mas não é por 

isto que deva se sentir culpado por ter falhado, pois de nada adiantaria do ponto 

de vista terapêutico. A alternativa para o antigo sistema é desistir dele, da luta que 

ele promove com os eventos privados aversivos.  

Para que o cliente possa confrontar seu sistema é necessário que ele de 

fato vivencie a constatação da ineficácia, não somente intelectualmente. As 

metáforas têm este papel de trazer o entendimento à experiência e afastá-lo de 

racionalizações. A mais usada nesta situação é a do “homem no buraco”. 
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The Man in the Hole 

 

The situation you are in seems a bit like this. Imagine that 

you’re placed in a field, wearing a blindfold, and you’re given a little 

tool bag to carry. You’re told that your job is to run around this field, 

blindfolded. That is how you are supposed to live life. And so you do 

what you are told. Now, unbeknownst to you, in this field there are a 

number of widely spaced, fairly deep holes. You don’t know that at 

first-you’re naïve. So you start running around and sooner or later 

you fall into a large hole. You feel around, and sure enough, you 

can’t climb out and there are no escape routes you can find. 

Probably what you would do in such a predicament is take the tool 

bag you were given and see what is in there; maybe there is 

something you can use to get out of the hole. Now suppose that the 

only tool in the bag is a shovel. So you dutifully start digging, but 

pretty soon you notice that you’re not out of the hole. So you try 

digging faster and faster. But you’re still in the hole. So you try big 

shovelfuls, or little ones, or throwing the dirt far away or not. But still 

you are in the hole. All this effort and all this work, and oddly 

enough the hole has just gotten bigger and bigger and bigger. Isn’t 

that your experience? So you come to see me thinking, ‘Maybe he 

has a really huge shovel-a gold-plated steam shovel.’ Well, I don’t. 

And even if I did I wouldn’t use it, because digging is what makes 

holes. So maybe the whole agenda is hopeless-you can’t dig your 

way out, that just digs you in. 

                                           (Hayes, Strosahl e Wilson, 1999, p.101)1 

                                                 
1 Para fins deste estudo, as traduções são feitas pela autora, constituindo-se em traduções 

livres. 

 

 O Homem no Buraco 
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 Esta metáfora traduz o esforço do cliente em achar uma solução para os 

seus problemas, evidenciando que suas estratégias, embora pareçam diferentes, 

encaixam-se numa mesma categoria – controle dos eventos privados, ou cavar. A 

utilidade de formar uma grande classe de respostas, na qual são incluídas as 

aparentemente diferentes estratégias, é que facilita a sua extinção. Outro ponto 

central da metáfora é o panorama da condição que a linguagem promove, por 

causa do aspecto de simetria dos estímulos: uma emboscada na tentativa de 

controle dos eventos privados, no sentido de que perece que é possível, mas 

acaba piorando a situação. No final, o clínico indica que a solução efetiva não é o 

que o cliente acha e vem tentando, inclusive que suas estratégias são as 

produtoras de seus problemas. 

Diante desta metáfora, provavelmente o cliente comece a indagar sobre 

qual seria a saída do buraco, de seu problema, mas neste momento a resposta 

deve direcioná-lo a identificar o que não está funcionando, o que não é a saída, e 

que colabora para intensificar o controle da grande classe dos eventos privados. O 

clínico pode responder da seguinte forma: 

                                                                                                                                                     
 A situação em que você está se parece um pouco com isto. Imagine que você está 

num campo, usando uma venda, e lhe foi dada uma pequena mala de ferramentas para carregar. 

Disseram-lhe que a sua tarefa era correr por este campo sem enxergar nada. Assim supõe-se que 

você viva a vida. Então você faz o que lhe disseram. Mas, sem que você saiba, há vários amplos 

espaços neste campo, buracos muito profundos. A principio você não sabe disso, você é ingênuo. 

Então você começa a correr e mais cedo ou mais tarde você cai num grande buraco. Você percebe 

ao seu redor e, você está convencido, não há como escalá-lo nem rotas alternativas. 

Provavelmente o que você faria em tal situação é pegar a mala de ferramentas e ver o que tem 

dentro dela; talvez tenha algo que você possa usar para sair do buraco. Suponha que a única 

ferramenta da mala seja uma pá. Então você obedientemente começa a cavar, mas rapidamente 

descobre que não está fora do buraco. Então você tenta cavar cada vez mais rápido. Mas você 

ainda está no buraco. Então você tenta dar grandes cavadas, ou pequenas, ou jogar a terra para 

longe, ou não. Mas mesmo assim você está no buraco. Todo este esforço e trabalho e o buraco só 

fica maior e maior. Não é esta a sua experiência? Então você veio me ver, “talvez ele tenha uma 

enorme pá, uma pá especial.” Bem, eu não tenho. E mesmo que eu tivesse, eu não usaria, porque 

cavar não é uma saída do buraco, cavar é o que faz os buracos. Então talvez todo o programa de 

trabalho seja desesperançoso. Você não pode cavar a sua saída, isto só aumenta o buraco. 
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- Eu não sei, mas sei que isto que você vem fazendo não é, porque você me disse 

que não está funcionando.   

A própria interrogação do cliente pode ser posta à prova perguntando se 

esta estratégia de pedir uma solução para os seus problemas para outras pessoas 

funciona ou não. 

O cliente pode também adotar uma postura de desistência generalizada. 

Neste caso deve-se discutir a eficácia disto e os comprometimentos de “viver no 

buraco”. Outras respostas como a necessidade de rever o passado, culpar-se, ou 

responsabilizar-se como se a situação fosse um castigo são tratadas do mesmo 

modo, recorrendo à discussão da eficácia da postura através da própria linguagem 

da metáfora, incentivando a desistência do padrão de controle dos eventos 

privados, fazendo-o “largar a pá”. 

Todas essas reações indicam barreiras do cliente para desistir do sistema 

de resolução de seus problemas. Estas são tratadas através da metáfora, sempre 

focalizando a eficácia e em suas desistências caso não estejam funcionando. O 

cliente pode, por sua história de coerção, apresentar a crença de que ele não é 

hábil para responder diferentemente, isto é, sem evitar os eventos privados 

aversivos, de que nada mais funcionará, situação na qual deve voltar-se para a 

metáfora que o conduz a “largar a pá”. 

A metáfora utilizada para exemplificar as barreiras do cliente, sua luta em 

ceder, é a do “Ruído do Microfone”. 

 

Feedback Screech 

 

You know that horrible feedback screech that a public address 

system sometimes makes? It happens when a microphone is 

positioned too close to a speaker. Then when a person on stage 

makes the least little noise, it goes into the microphone; the sound 

comes out of the speakers amplified and then back into the mike, a 

little bit louder than it was the first time it went in, and at the speed 

of sound and electricity it gets louder and louder until in split 



 27

seconds it’s unbearably loud. Your struggles with your thoughts and 

emotions are like being caught in the middle of a feedback screech. 

So what do you do? You do what anyone would. You try to live your 

life (whispering) very quietly, always whispering, always tiptoeing 

around the stage, hoping that if you are very, very quiet there won’t 

be any feedback. (Normal voice) You keep the noise down in a 

hundred ways: drugs, alcohol, avoidance, withdrawal, and so on. 

[Use items that fit the client’s situation.] The problem is that this is a 

terrible way to live, tiptoeing around. You can’t really live without 

making noise. But notice that in this metaphor, it isn’t how much 

noise you make that is the problem. It’s the amplifier that’s the 

problem. Our job here is not to help you live your life quietly, free of 

all emotional discomfort and disturbing thoughts. Our job is to find 

the amplifier and to take it out of the loop. 

                                           (Hayes, Strosahl e Wilson, 1999, p.108)2 

                                                 
2  Tradução livre: Ruído do Microfone 

 

 Você sabe aquele som horrível que os microfones às vezes fazem? Isto acontece 

quando o microfone está posicionado muito perto do falante. Então quando a pessoa no palco faz 

apenas um sonzinho, ele vai para o microfone; o som vem do amplificador do falante e volta para o 

microfone, um pouco mais alto do que da primeira vez, e com a velocidade do som e da 

eletricidade ele se torna cada vez mais alto até que em um segundo ele fica insuportavelmente 

alto. A sua luta com os seus pensamentos e sentimentos é parecida com este ruído. Então o que 

você faz? Você faz o que qualquer um de nós faria. Você tenta viver a sua vida (fale sussurrando) 

bem quieto, sempre sussurrando, andando nas pontas dos pés pelo palco, esperando que se você 

for muito, mas muito quieto mesmo não haverá o ruído. (Falando normalmente) Você mantém o 

volume baixo de inúmeras formas: drogas, álcool, evitando, se afastando, e assim por diante. [Use 

itens que se encaixam na situação do cliente.] O problema é que esta é uma horrível forma de se 

viver, sempre nas pontas dos pés. Você não pode de fato viver sem fazer barulho. Mas note que 

nesta metáfora, o problema não é a quantidade de barulho que você faz. O problema é o 

amplificador. Nosso trabalho aqui não é ajudá-lo a viver a sua vida quieto, livre de todo o 

desconforto emocional e dos pensamentos perturbadores. Nosso trabalho é achar o amplificador e 

tirá-lo de circuito.    
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Esta metáfora demonstra como o evitar sentimentos e pensamentos 

funciona. Eles ocorrem e eventualmente algo desagradável surge, um evento 

aversivo, e mais uma vez é apresentada a condição da linguagem que nos faz 

evitá-los, gerando o problema, (o amplificador). Nesta metáfora, a ênfase é na 

limitação gerada pela tentativa de evitar os eventos privados, e é dado o primeiro 

indício de solução, de objetivo terapêutico: tirar o amplificador de circuito, isto é, a 

desistência da lutar com os eventos privados aversivos.  

Nesta etapa da desesperança criativa não é esperada nenhuma mudança 

por parte do cliente. Este tem apenas que perceber o seu sistema de resolução de 

problemas ineficaz. O confronto deste sistema deve se dar com a experiência do 

cliente, e nunca entre o cliente e o clínico. Para o cliente é normalmente um alívio 

identificar a sua luta e reconhecer o padrão comportamental gerador de seus 

problemas; o clínico não precisa ficar receoso com esta constatação, ou por 

estimular o confronto; não se trata de algo artificial e sim de um esclarecimento. 

De acordo com o caso, é aconselhável o uso de “lições de casa”, quando o 

cliente mostra-se disponível a isto. A lição não tem como objetivo provocar 

mudanças, mas promover um auto-monitoramento que dê suporte às conversas 

da sessão.  Segue abaixo um exemplo de “lição de casa”: 

 

One thing you can do between now and when we get back 

together is to try to become aware of how you carry out this struggle 

in your daily life. See whether you can just notice all the things you 

normally do; all the ways you dig. Getting a sense of what digging is 

for you is important because, even if you put down the shovel, you 

will probably find that old habits are so strong that the shovel is back 

in your hands only instants later. So we will have to drop the shovel 

many, many times. You may even make a list that we can look at 

when we get back together: all the things you have been doing to 

moderate, regulate, and solve this problem. Distraction, self-blame, 

talking yourself out of it, avoiding situations, and so on. I’m not 
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asking you to change these actions; just try to observe how and 

when they show up. 

                                           (Hayes, Strosahl e Wilson, 1999, p.112)3 

 

Esta lição de casa propicia a auto-observação e a discriminação das 

situações em que o cliente utiliza-se de controle dos eventos privados, além de 

coletar informações úteis para as conversas na sessão seguinte.  

A etapa da desesperança criativa continua até que o cliente perceba que o 

seu sistema de resolução de problemas o move em círculos, quando ele percebe 

que está acionando este sistema e quando apresenta uma abertura para soluções 

alternativas. Este sistema de resolução de problemas denomina-se controle, ou de 

forma mais específica, controle dos eventos privados aversivos.       

 

 

O CONTROLE É O PROBLEMA, NÃO A SOLUÇÃO 

 

O motivo pelo qual a maioria das pessoas utiliza controle sobre os eventos 

privados é que ele costuma funcionar muito bem nos eventos abertos. A cultura 

nos ensina que esta é uma prática eficaz, que parece funcionar para as outras 

pessoas e até mesmo com alguns eventos privados, (os que não têm relevância 

para a pessoa). Outro motivo é o fato do controle funcionar a curto prazo, sendo 

assim um reforço negativo significativo. Porém esta estratégia de resolução de 
                                                 

3 Tradução livre: Uma coisa que você pode fazer até a próxima sessão é prestar 

atenção em como você vem levando esta luta no dia a dia. Veja se você pode apenas perceber as 

coisas que você normalmente faz; todas as formas como você cava. Tendo uma noção do que é 

cavar, para que cavar e porque isto é importante para você. Mesmo se você largar a pá, você 

provavelmente irá descobrir que certos velhos hábitos são tão fortes, que a pá volta para a sua 

mão em instantes. Então nós teremos que largar a pá várias e várias vezes. Você pode até fazer 

uma lista para nós vermos na próxima sessão, com todas as coisas que você vem fazendo para 

moderar, regular, e resolver seus problemas. Distrações, se culpar, se convencer a sair da 

situação, evitar situações, e assim por diante. Eu não estou pedindo para você mudar as suas 

ações, somente tente observar como e quando elas aparecem. 
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problemas resulta em condições piores do que aquelas que a originam. Por isto o 

objetivo deste estágio é nomear as estratégias de controle dos eventos privados, 

criando uma grande classe de respostas, e modificar o contexto em que estas 

regras culturais sobre o controle encontram-se, para proporcionar uma nova 

relação com os eventos privados. 

O foco clínico neste estágio é ajudar o cliente, que neste ponto 

normalmente está confuso em relação a como “sair do buraco” e “desconectar o 

amplificador”, a identificar o controle nas suas estratégias, a perceber como a 

cultura colabora através da linguagem com as estratégias de controle, relembrá-lo 

de que estas estratégias funcionam apenas a curto prazo, alertá-lo para o fato de 

que evitar e escapar de emoções são as principais formas de controle dos eventos 

privados, e que a saída é aceitar estes mesmos eventos dos quais tendemos a 

fugir, pois quanto mais exercemos controle sobre os eventos privados, menos o 

temos sobre nossas vidas.  

Esta etapa é marcada pela característica de simetria dos estímulos verbais 

que aparece no controle sobre os eventos privados, podendo ser resumida na 

seguinte frase: quanto menos se está disposto a ter, mais se tem, isto é, quanto 

mais se quer evitá-lo, negá-lo, se esquivar ou fugir dele, mais presente este 

assunto estará na vida do individuo. A metáfora do detector de mentiras é a mais 

utilizada para explicar esta característica.  

   

Polygraph 

 

Suppose I had you hooked up to the best polygraph machine 

that’s ever been built. This is a perfect machine, the most sensitive 

ever made. When you are all wired up to it, there is no way you can 

be aroused or anxious without the machine’s knowing it. So I tell 

you that you have a very simple task here: All you have to do is stay 

relaxed. If you get the least bit anxious, however, I will know it. I 

know you want to try hard, but I want to give you an extra incentive, 

so I also have a .44 Magnum, which I will hold to your head. If you 
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just stay relaxed, I won’t blow your brains out, but if you get nervous 

(and I’ll know it because you’re wired up to this perfect machine), 

I’m going to have to kill you. So, just relax! … What do you think 

would happen? ... Guess what you’d get? … The tiniest bit of 

anxiety would be terrifying. You’d naturally be saying, “Oh, my gosh! 

I’m getting anxious! Here it comes!” BAMM! How could it work 

otherwise? 

                                          (Hayes, Strosahl e Wilson, 1999, p.123)4                    

 

Embora esta metáfora retrate uma situação “esdrúxula”, evidencia que o 

controle dos eventos privados só é eficaz em situações irrelevantes. Quando o 

assunto ganha maiores proporções, as estratégias de controle tendem a 

aumentar, entrando num ciclo vicioso que pode chegar a restringir 

consideravelmente a vida do indivíduo.  

 

Outro exercício utilizado nesta etapa é o do “Bolo de Chocolate”: 

 

 

 

 

                                                 
4 Tradução livre: Detector de Mentiras 
 

 Suponha que eu tenha arranjado o melhor detector de mentiras que já inventaram. 

Esta é uma máquina perfeita, a mais sensível de todas. Quando você estiver conectado a ela, não 

há como ficar agitado ou ansioso sem que a máquina não detecte. Então eu te digo que você tem 

uma tarefa muito simples aqui: tudo que tem que fazer é se manter relaxado. Se você ficar 

somente um pouquinho ansioso, contudo, eu vou saber. Eu sei que você vai se esforçar, mas 

quero te dar um incentivo extra, então eu também tenho uma arma que vou apontar para a sua 

cabeça. Se você ficar relaxado eu não vou estourar seus miolos, mas se você ficar nervoso, (e 

saberei, pois você está conectado a esta máquina perfeita), eu terei que te matar. Então apenas 

relaxe!… O que acha que vai acontecer?... Adivinha como você vai estar?... Um pinguinho de 

ansiedade será horripilante. Você naturalmente diria, “Meu Deus, estou ficando ansioso! Agora 

vem!” Bumm! Como poderia ser de outra maneira? 
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 Chocolate Cake 

   

Suppose I tell you right now that I don’t want to think about 

something. I’m going to tell you very soon. And when I do, don’t 

think it even for a second. Here it comes. Remember, don’t think of 

it. Don’t think of … warm chocolate cake! You know how it smells 

when it first comes out of the oven…. Don’t think of it! The taste of 

the chocolate icing when you bite into the first warm piece…. Don’t 

think of it! As the warm, moist piece crumbles and crumbs fall to the 

plate…. Don’t think of it! It’s very important; don’t think about any of 

this!                             

                                         (Hayes, Strosahl e Wilson, 1999, p.124 )5 

 

Outra noção que se pretende que o cliente perceba nesta fase é que 

estímulos privados inicialmente irrelevantes são facilmente condicionados, e 

passam a constituir arbitrariamente nossa história de vida. Tal noção é 

especialmente útil para clientes que corriqueiramente remetem-se a suas histórias 

de vida para justificar seus problemas e estratégias de resolução. Segue um 

trecho de sessão com um exercício interessante para este tipo de situação de 

racionalização: 

 

 

 

                                                 
5  Tradução livre: Bolo de Chocolate 
 

 Suponha que eu te diga agora para não pensar em algo. Eu vou te dizer daqui a 

pouco, e quando o fizer, não pense nisso nem por um segundo. É agora. Lembre-se, não pense 

nisso. Não pense em... bolo de chocolate quentinho! Sabe aquele cheiro quando ele sai do forno... 

Não pense nisso! O gosto da calda de chocolate quando você dá a primeira mordida... Não pense 

nisso! E aquela fatia fofinha, quente e levemente úmida colocada no prato... Não pense nisso! É 

muito importante que você não pense em nada disso! 
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What are the numbers 

 

THERAPIST:  Suppose I came up to you and said, “I´m going to 

give you three numbers to remember. It is very important that you 

remember them, because several years from now I´m going to tap 

you on the shoulder and ask `What are the numbers?` “  If you can 

answer, I´ll give you a million dollars.  So remember, this is 

important. You can´t forget these things.  They´re worth a million 

bucks. OK.  Here are the three numbers: Ready? 

One,…two,…three. Now-what are the numbers? 

 

CLIENT: One, two, three. 

 

THERAPIST: Good. Now don’t forget them. If you do, it´ll cost you a 

lot. What are they? 

 

CLIENT: (laughs) Still one, two, three. 

 

THERAPIST: Super. Do you think you’ll be able to remember them? 

 

CLIENT: I suppose so. If I really believed you I would. 

 

THERAPIST: Then believe me. A million dollars. What are the 

numbers? 

 

CLIENT: One, two, three. 

 

THERAPIST: Right. Now if you really did believe me (actually I lied) 

it´s quite likely that you might remember these silly numbers for a 

long time. 
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CLIENT: Sure. 

 

THERAPIST: But isn’t that ridiculous? I mean, just because some 

head-shrinker wants to make a point here, you might go around for 

the rest of your life with “One, two, three.” For no reason that has 

anything to do with you. Just an accident, really. The luck of the 

draw. You’ve got me as a therapist, and next thing you know you 

have numbers rolling around in your head for who knows how long. 

What are the numbers? 

 

CLIENT: One, two, three. 

 

THERAPIST: Right. And once they are in your head, they aren´t 

leaving. Our nervous system works by addition, not by subtraction. 

Once stuff goes in, it´s in. Check this out. What if I say to you that 

it´s very important that you have the experience that the numbers 

are not one, two, three. OK?  So I´m going to ask you about the 

numbers, and I  want you to answer in a way that has absolutely 

nothing to do with one, two, three. OK? Now, what are the 

numbers? 

 

CLIENT: Four, five, six. 

 

THERAPIST: And did you do what I asked you? 

 

CLIENT: I thought, “Four, five, six,” and I said them. 

 

THERAPIST: And did that meet the goal I set?  Let me ask it this 

way: How do you know four, five, six is a good answer. 
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CLIENT: (chuckles) Because  it isn´t one, two, three. 

 

THERAPIST:  Exactly! So four, five, six still has to do with one, two, 

three, and I asked you not to do that. So let´s do it again: Think of 

anything except one, two, three – make sure your answer is 

absolutely unconnected to one, two, three. 

 

CLIENT: I can´t do it. 

 

THERAPIST: Neither can I. The nervous system works only by 

addition – unless you get a lobotomy or something; four, five, six is 

just adding to one, two, three; one, two, three is in there, and these 

numbers aren´t leaving. When you´re 80 years old, I could walk up 

to you and say, “What are the numbers?” and you might actually 

say, “One, two, three” simply because some dope told you to 

remember them! But it isn´t just one, two, three. You´ve got all kinds 

of people telling you all kinds of things. Your mind has been 

programmed by all kinds of experiences. [ Add a few relevant to the 

client, such as “So you think, ‘I´m bad,’ or you think, ‘I don´t fit in.’ 

But how do you know that this isn´t just another example of one, 

two, three? Don´t you sometimes even notice that these thoughts 

are in your parent´s voice or are connected to things people told 

you?”] If you are nothing more than your reactions, you are in 

trouble.  Because you didn´t choose what they would be, you can´t 

control what shows up, and you have all kinds of reactions that are 

silly, prejudiced, mean, loathsome, scary, and so on.  You´ll never 

be able to win at this game. 

                                (Hayes, Strosahl e Wilson, 1999, p.126 - 127)6 

                                                 
6 Tradução livre: Quais são os números? 
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 Terapeuta: Suponha que eu vá até você e diga, “eu lhe darei três números para que você 

os lembre. É muito importante que você os lembre, porque daqui a vários anos eu irei chamá-lo e 

perguntar ‘quais são os números?” Se você souber responder, eu irei lhe darei um milhão de 

dólares. Então, lembre-se, isto é importante. Você não pode se esquecer. Isto vale um milhão. OK. 

Aqui estão os números: preparado? Um,... dois,... três. Então quais são os números? 

 

 Cliente: Um, dois, três.  

 

 Terapeuta: Bom. Agora não os esqueça. Se você se esquecer, irá lhe custar muito. Quais 

são eles? 

 

 Cliente: (risadas) De novo, um, dois, três.  

 Terapeuta: Ótimo. Você acha que você conseguirá se lembrar deles? 

 

 Cliente: Eu acho que sim. Se eu realmente acreditar em você, eu irei. 

 

 Terapeuta: Então acredite em mim. Um milhão de dólares. Quais são os números? 

 

 Cliente: um, dois, três. 

 

 Terapeuta: Certo. Agora se você realmente acredita em mim (na verdade eu menti) é bem 

provável que você lembre destes números bobos por muito tempo. 

 

 Cliente: Claro. 

 

 Terapeuta: Mas isto não é ridículo? Quero dizer, só porque alguém quer provar algo, você 

pode passar o resto da sua vida com “um, dois, três.” Por causa de nada que tenha a ver com 

você. Somente um acidente. E porventura, você me tem como terapeuta, e a próxima coisa que 

você tem são números rodando na sua cabeça por sabe lá quanto tempo. Quais são os números? 

 

 Cliente: Um, dois, três. 

 

 Terapeuta: Certo. E uma vez que eles estão na sua cabeça, eles não irão embora. Nosso 

sistema nervoso funciona por adição, não por subtração. Uma vez que as coisas entram, estão 

dentro. Dê uma olhada. Se eu te dissesse que é muito importante que você tivesse a experiência 

de que os números não são um, dois, três. Tudo bem? Então eu irei te perguntar sobre os 
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Este trecho mostra como o nosso sistema nervoso opera apenas por 

adição, isto é, uma vez que os eventos privados desagradáveis estejam 

                                                                                                                                                     
números, e eu quero que responda de uma forma que não tenha absolutamente nada a ver com 

um, dois, três. Ok? Agora, quais são os números?  

 

 Cliente: Quatro, cinco, seis. 

 

 Terapeuta: E você fez o que lhe pedi?    

 

 Cliente: Eu pensei “quatro, cinco, seis,” e disse. 

 

 Terapeuta: E você cumpriu com o que eu disse? Deixe-me perguntar desta forma: como 

você sabe que quatro, cinco, seis é uma boa resposta? 

 

 Cliente: (risadas) Porque não é um, dois, três.  

 

 Terapeuta: Exato! Então quatro, cinco, seis ainda têm relação com um, dois, três, e eu te 

pedi para não fazer isto. Então vamos tentar novamente. Pense em qualquer coisa, exceto um, 

dois, três – tenha certeza de que sua resposta não se relaciona de forma alguma com um, dois, 

três.  

 

 Cliente: Eu não consigo. 

 

 Terapeuta: Eu também não. Nosso sistema nervoso funciona apenas por adição – a não 

ser que você faça uma lobotomia ou algo do gênero; quatro, cinco, seis é só uma adição a um, 

dois, três; um, dois, três está ai, e estes números não irão embora. Quando você tiver oitenta anos 

eu irei até você e direi, “quais são os números?” E você muito provavelmente dirá, “um, dois, três”, 

simplesmente porque algum tonto te disse para se lembrar! Mas não é somente um, dois, três. 

Você tem todo tipo de pessoas te dizendo todo tipo de coisas. Sua mente funciona através de 

todos os tipos de experiência. (inclua assuntos relevantes para o cliente, como “então você pensa, 

‘eu sou ruim’, ou, ‘eu não me encaixo aqui’. Mas como você sabe que isto não é mais um exemplo 

de um, dois, três? Algumas vezes você nota que estes pensamentos estão com a voz dos seus 

pais ou estão conectados com coisas que as pessoas te falam?”) Se você não é nada mais do que 

suas reações, você está em apuros. Porque você não escolhe quais serão suas reações, você não 

controla o que aparece, e você tem todos os tipos de reações que são idiotas, depreciativas, 

maldosas, assustadoras, e assim por diante. Você jamais conseguirá ganhar este jogo. 
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presentes, não há controle que os elimine efetivamente. Uma vez compreendida 

esta situação: de certa arbitrariedade na história de vida, da impossibilidade de 

controle efetivo dos eventos privados e que quanto mais esforço para não tê-lo, 

mais eles irão persistir; resta somente uma alternativa – a aceitação dos eventos 

privados desagradáveis. 

O cliente deve ser conduzido a olhar para a sua experiência e, em conjunto 

com os exercícios e metáforas, constatar o fracasso de suas estratégias de 

controle dos eventos privados. A alternativa às estratégias é se permitir viver, não 

passivamente, nem de forma tolerante, mas realmente vivenciar os eventos 

privados, quaisquer que eles sejam. Para que o cliente consiga estabelecer este 

novo tipo de relação com seus eventos privados, existem exercícios, metáforas e 

discussões nas fases da Aceitação e Desfusão que constituem o lado esquerdo do 

hexágono de flexibilidade psicológica. 

Cabe lembrar que o indivíduo, ao entrar em contato com os eventos 

privados desagradáveis, sentirá um desconforto. Antes de seguir para as próximas 

fases, faz-se necessário uma discussão sobre o que é este desconforto.  Hayes, 

Strosahl e Wilson (1999) definiram dois tipos de desconforto: 

 

. desconforto limpo, quando é proveniente das experiências da vida do indivíduo e 

tendem a ir e vir com o tempo; 

 

. desconforto sujo, que é o desconforto emocional gerado por evitar eventos 

privados desagradáveis. 

 

O cliente precisa estar ciente de que ao vivenciar os eventos privados 

desagradáveis terá o desconforto limpo, comum na condição humana. Uma 

conversa com o cliente a este respeito mostra-se necessária para a continuidade 

do tratamento. 
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Box Full of Stuff Metaphor 

 

THERAPIST: Suppose we had this trash can here (Grab a box or a 

trash can). This (put various small items in the box, some nice and 

some repulsive) is the content of your life. All your programming. 

There´s  some useful stuff in here. But there are also some old 

cigarette butts and trash. Now let´s say there are some things in 

here that are really yucky. Like your first divorce [fit the specifics to 

the client]. That would be like this (blow your nose into a tissue and 

put it in the box). What would come up? 

 

CLIENT: I´d think of something else. 

 

THERAPIST: OK, so that´s this (take an item and put it in the box). 

What else would come up? 

 

CLIENT: I hate it. 

 

THERAPIST: OK, so that´s this (take an item and put it in the box). 

What else? 

 

CLIENT: I´ve got to get rid of this. 

 

THERAPIST: OK, so that´s this (take an item and put it in the box. 

Depending on the client, this sequence can continue for some time). 

Do you see what is happening? This box is getting pretty full, and 

notice that a lot of these items have to do with that first yucky one. 

Notice that the first piece isn´t becoming less important – it´s 

becoming more and more important. Because your programming 

doesn´t work by subtraction, the more you try to subtract an item, 

the more you add new items about the old. Now it´s true, some of 
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this stuff you can shove back in the corners and you can hardly see 

it any-more, but it´s all in there. Stuffing things back in the corners is 

seemingly a logical thing to do. We all do it. Problem is, because the 

box is you, at some level the box knows, is in contact with, literally 

up next to, all the bad stuff you´ve stuffed in the corners. Now, if the 

stuff that´s in the corners is really bad, it´s really important that it not 

be seen. But that means that anything that is related to it can´t be 

seen, so it too has to go into the corner. So you have to avoid the 

situations that will cause light to be cast into the corners. Gradually 

your life is getting more and more squeezed. And note that this 

doesn´t really change your programming – it just adds to it. You´re 

just stuffing another thing back into the corner. There are more and 

more things you can´t do. Can you see the cost? It must distort your 

life. Now the point is not that you need to deliverately pull all  the 

stuff out of the corner – the point is that healthy living will naturally 

pull some things out of the corner, and you have the choice either to 

pull back to avoid it or to let going forward with life open it up. 

                                 (Hayes, Strosahl e Wilson, 1999, p.136-137)7 

                                                 
7 Tradução livre: Caixa Cheia de Coisas 

 

 Terapeuta: Suponha que nós temos esta lata de lixo aqui (pegue uma caixa ou lata 

de lixo). Este (ponha pequenos itens dentro da caixa, alguns legais e outros repulsivos) é o 

conteúdo da sua vida. Todas as suas programações. Há algumas coisas úteis aqui. Mas também 

há caixas velhas de cigarro e lixo. Agora vamos dizer que há algumas coisas aqui que são 

realmente asquerosas. Como seu primeiro divórcio (use especificidades do cliente). Isso seria 

como isto (assoe seu nariz num lenço e ponha na caixa). O que apareceria?   

 

 Cliente: Eu pensaria em outra coisa. 

 

 Terapeuta: Está bem. Então é isso (pegue um item e ponha dentro da caixa). O que 

apareceria? 

 

 Cliente: Eu odeio isto. 
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Durante toda esta fase, o terapeuta deve tratar o cliente com respeito, 

dignidade e cautela, aceitando que este provavelmente estará estagnado em sua 

situação. Apesar do controle dos eventos privados desagradáveis ser um 

problema real na vida do cliente, na terapia não é uma questão de quem está 

certo (terapeuta) ou errado (cliente), mas de permitir que a própria experiência do 

cliente seja a guia de suas conclusões, evitando assim intelectualizações. 

Os indícios de que o cliente está pronto para a próxima fase são: quando 

este demonstra aceitar situações (eventos privados) que antes controlava, quando 

fica mais atento para eventos internos que ocorrem nas situações, se mantém no 

                                                                                                                                                     
 

 Terapeuta: Ok, então é isso (pegue um item e ponha dentro da caixa). O que mais? 

 

 Cliente: Eu tenho que me livrar disso. 

 

 Terapeuta: Está bem, então é isto (pegue um item e ponha dentro da caixa. Dependendo 

do cliente, esta seqüência pode continuar por um tempo). Você vê o que está acontecendo? Esta 

caixa está ficando bem cheia, e perceba que vários destes itens estão relacionados com aquele 

primeiro asqueroso. Repare que a primeira peça não está ficando menos importante, está ficando 

cada vez mais importante. Porque nós não funcionamos por subtração, quanto mais você tenta 

subtrair um item, você acaba adicionando mais itens relacionados ao item antigo. Mas uma coisa é 

verdade, alguns destes itens você pode deixar de lado e praticamente não os ver mais, porém está 

tudo dentro da caixa. Deixar algumas coisas de lado parece algo lógico a se fazer. Todos nós 

fazemos. O problema é que, devido à caixa ser você, em algum nível a caixa sabe, está em 

contato, literalmente perto das coisas ruins que você deixou de lado. Mas se as coisas que você 

deixou por ai são realmente ruins, é realmente importante que não sejam vistas. Todavia isto 

significa que quaisquer coisas que tenham a ver com elas não podem ser vistas e, então, também 

têm que ficar de lado. Então você tem que evitar situações que o levem a estas coisas. 

Gradualmente a sua vida vai ficando cada vez mais restrita, sem poder olhar para os lados. E 

repare que isto não muda o modo como funcionamos, somente adiciona a isto. Você somente está 

deixando mais uma coisa por ai. Há cada vez mais coisas que você não pode fazer. Você vê o 

custo disso? Isto distorce sua vida. Agora a questão não é que você precise recolher 

deliberadamente todas as coisas de volta, a questão é que viver saudavelmente irá naturalmente 

agregar algumas coisas, e você tem a escolha de deixá-las de lado novamente ou seguir em frente 

com sua vida estando aberto para isto. 
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momento presente e não se perde nas respostas condicionadas, e quando relata 

viver sentimentos como tais. Esta fase dura cerca de meia a duas sessões. Caso 

necessário, o terapeuta pode indicar “lições de casa” a serem feitas entre as 

sessões, de acordo com as dificuldades discriminativas do cliente:  

 
 

DIÁRIO DAS VIVÊNCIAS COTIDIANAS 

Dia Qual foi a 
vivência? 

O que você 
estava 

sentindo no 
momento? 

Quais eram 
seus 

pensamentos 
no momento? 

Quais eram 
suas 

sensações 
corporais no 
momento? 

O que você fez 
para lidar com 

seus 
sentimentos, 

pensamentos e 
sensações 
corporais? 

Segunda-feira 
     

Terça-feira 
     

Quarta-feira 
     

Quinta-feira 
     

Sexta-feira 
     

Sábado 
     

Domingo 
     

                                                               
                                                             (Hayes, Strosahl e Wilson, 1999, p.143) 
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DIÁRIO DA ACEITAÇÃO COTIDIANA 
No final de cada dia, dê uma nota para os seguintes aspectos do seu dia: 
Chateações – (por exemplo, ansiedade, depressão, preocupação) 
1= nada até 10= extremamente ..........................  
Luta – Quanto você se esforçou para se livrar (de sentimentos, pensamentos 
ou sensações corporais) 
1= nada até 10= extremamente .......................... 
Como funcionou – Se a vida fosse sempre como este dia, quanto você faria o 
que fez hoje. 
Faz parte de uma forma de viver vívida e funcional? 
1= não funcionou nada até 10= funcionou perfeitamente 
Comentários: 
 
 
 
 
 

 
                                                                 (Hayes, Strosahl e Wilson, 1999, p.144) 
 
 

 

IDENTIFYING PROGRAMMING EXERCISE 

 

We can´t go back and rewrite our past. History, like automatic 

thoughts and feelings, is a domain that calls for acceptance and not 

control. Attachment to the programming that we have accumulated 

through our histories, however, can greatly amplify the relevance of 

history to the present. For example, if  your mother told you that you 

were bad when you got angry, you most likely are carrying around a 

bit of programming that is telling you the same thing. The fact that 

you are carrying this around isn´t the problem.  It´s the fact that we 

tend to lose perspective and become “fused” with these historical 

programs. Automatically believing what our programming tells us, 

we lose identification with our selves as the context in  which these 

historical events have all occurred. The historical nature of these 

experiences doesn´t make them any more “true,” or the evaluations 

we base on them any more “right,” than any other kind of 
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experience. They are accumulated content, and like all content, may 

be useful in some ways and not in others. In order to determine their 

usefulness, however, it is necessary to gain some perspective on 

them. 

 

Exercise: 

 

1.Think about a significant emotionally difficult event in your 

childhood. Write it down. 

2.Now see whether you can identify some programming that you 

are carrying about this event. What did you conclude about the way 

the world worked? What did you conclude about yourself? Have you 

formulated any other rules based on this experience? Write down as 

many of these as you can identify. 

3.Repeat with at least one other event. 

4.Bring to therapy next time.                                     

(Hayes, Strosahl e Wilson, 1999, p.144)8 

                                                 
8 Tradução livre: Exercício de identificação de funcionamento 
 
 Nós não podemos voltar para trás e reescrever nosso passado. A história, como 

pensamentos e sentimentos automáticos, é uma questão que requer aceitação e não controle. 

Através do funcionamento que nós acumulamos em nossa vida, entretanto, podemos amplificar 

muito a relevância da história no presente. Por exemplo, se  sua mãe disse-lhe que você era mau 

quando você ficou irritado, você muito provavelmente está carregando um pouco do funcionamento 

que está dizendo-lhe a mesma coisa. O fato de que você está levando isto consigo não é o 

problema. O complicado é que nós tendemos a perder a perspectiva e nos tornarmos “fundidos” 

com estes funcionamentos históricos. Crenças automáticas que nosso modo de funcionar nos diz, 

faz com que percamos a identificação com nós mesmos como o contexto no qual estes eventos 

históricos todos ocorreram. A natureza histórica destas experiências não faz delas mais 

verdadeiras, ou as avaliações em que nós nos baseamos através delas não as fazem mais 

“corretas” do que qualquer outro tipo de experiência. Elas são conteúdos acumulados, e como todo 

conteúdo, podem ser úteis em algumas situações e não em outras. A fim de determinar sua 

utilidade, entretanto, é necessário ampliar nossa perspectiva sobre elas. 
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FEELING GOOD EXERCISE 

 
Instruction: Listed here are a number of beliefs about negative 

moments in our lives, for example, feeling bad, having unwanted 

thoughts or memories, unpleasant physical sensations. For each 

pair of beliefs, check the one that is closest to how you now address 

moments in your life. 

____1a. Negative experiences will hurt you if you don´t do 

something to get rid    of them. 

____ 1b.Negative experiences can´t hurt you, even if they feel bad. 

____ 2a.When negative experiences occur, the goal is to do 

something to get them under control so they hurt less.  

____2b.The attempt to control negative experiences creates 

problems; the goal is to let them be there, and they will change as a 

natural part of living.  

____3a.The way to handle negative experiences is to understand 

why I´m having them, then use that knowledge to eliminate them. 

____3b.The way to handle negative experiences is to notice they´re 

present without necessarily analyzing and judging them. 

                                                                                                                                                     
 Exercício: 

 1. Pense sobre um evento significativo emocionalmente difícil em sua infância. Escreva-o 

abaixo. 

 

 2. Agora veja se você pode identificar algum funcionamento na sua vida atual que esteja 

relacionado com este evento. O que você concluiu sobre como o mundo funcionava? O que você 

concluiu sobre si mesmo? Você formulou alguma outra regra baseada nesta experiência? Escreva 

abaixo tudo que pode identificar. 

 

 3. Repita o exercício com no mínimo mais um evento. 

 

 4. Traga à terapia na próxima sessão. 
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____4a.The way to be “healthy” is to learn better and better ways to 

control and eliminate negative moments. 

 ____4b.The way to be “healthy” is to learn to have negative 

moments and to live effectively. 

 ____5a.The inability to control or eliminate a negative reaction is a 

sign of weakness.  

____5b.Needing to control a negative experience is a problem. 

____6a.The appearance of negative experiences is a clear sign of 

personal problems.  

____6b.The appearance of negative experiences is an inevitable 

part of being alive.  

____7a.People who are in control of their lives are generally able to 

control how they react and feel.  

____7b.People who are in control of their lives need not try to 

control their reactions or feelings. 

                                                         (Hayes, Strosahl e Wilson, 1999, p.145)9 

                                                 
9  Tradução livre: Exercício de sentir-se bem 

 

 Instrução: aqui estão listadas crenças sobre momentos ruins da vida, por exemplo: 

sentir-se mal, ter pensamentos e memórias indesejáveis, sensações físicas desagradáveis. Para 

cada par de crenças, assinale aquele que é mais próximo de como você vê hoje em dia os 

momentos de sua vida. 

 

 ____1a. Experiências negativas farão você sofrer se não se livrar delas em algum 

momento. 

 ____ 1b. Experiências negativas não irão fazer você sofrer, mesmo se elas o fizerem se 

sentir mal. 

 ____ 2a. Quando experiências negativas ocorrem, o objetivo é fazer algo para controlá-las 

para elas prejudicarem menos você. 

 ____2b. A tentativa de controlar experiências negativas cria problemas; o objetivo é deixar 

elas como estão, e elas mudaram como parte natural da vida. 

 ____3a. O modo de lidar com experiências negativas é entender porque eu as estou tendo, 

e usar este conhecimento para eliminá-las.  
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RULES OF THE GAME EXERCISE 

 

Each of us uses certain basic rules about the way “life is” to help 

guide our functioning. Although these rules are largely arbitrary, we 

tend to view them as absolute truth. Saying such as, “No pain, no 

gain,” or “Where there´s a will there´s a way,” have a profound 

impact on how we view ourselves and life itself. 

 In this exercise, please take some time to “locate” the most 

basic rules (perhaps in the form of sayings) with which you operate 

in each of the content areas listed here. 

 

1.Rules about relationships with other people (e.g., trust, loyalty, 

competition) 

 

2.Rules about feeling bad inside 

 

3.Rules about overcoming life obstacles 

                                                                                                                                                     
 ____3b. O modo de lidar com as experiências negativas é reparar que elas estão 

presentes sem necessariamente analisá-las ou julgá-las. 

 ____4a. O modo de ser saudável é aprender cada vez mais a controlar e eliminar 

momentos negativos. 

 ____4b. O modo de ser saudável é aprender a ter momentos negativos e viver de forma 

eficaz. 

 ____5a. A inabilidade de controlar ou eliminar reações negativas é um sinal de fraqueza. 

 ____5b. A necessidade de controlar experiências negativas é um problema. 

 ____6a. A ocorrência de experiências negativas é um sinal claro de problemas pessoais. 

 ____6b. A ocorrência de experiências negativas é uma parte inevitável de estar vivo. 

 ____7a. Pessoas que estão em controle de suas vidas conseguem geralmente controlar 

como reagem e se sentem. 

 ____7b. Pessoas que estão em controle de suas vidas não precisam tentar controlar suas 

reações e sentimentos. 
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4.Rules about “justice” in life. 

 

5.Rules about your relationship with yourself        

                                                                                                                                                   

(Hayes, Strosahl e Wilson, 1999, p.146)10 

DISCONFORTO DIÁRIO LIMPO X SUJO 
Instruções: todas as vezes que você estiver numa situação em que se sinta 
estagnado ou que esteja lutando com seus sentimentos ou pensamentos, por 
favor preencha as seguintes colunas:  
Situação (Desconforto 

limpo) 
Minhas 
primeiras 
reações 

Nível de 
sofrimento 

(Desconforto 
sujo) 
O que eu fiz 
com minhas 
reações 

Novo 
sofrimento 

O que 
aconteceu 
para que isto 

O que 
imediatamente 
apareceu de 

Dê uma nota 
para o seu 
sofrimento 

Eu lutei 
contra as 
coisas que 

Dê uma nota 
para o seu 
novo 

                                                 
10 Tradução livre: EXERCÍCIO DAS REGRAS DO JOGO 
 

 Cada um de nós usa certas regras básicas sobre como a vida é para nos ajudar a guiar 

nosso modo de funcionar. Porém estas regras são amplamente arbitrárias, e nós tendemos a vê-

las como absolutamente verdadeiras. Dizer coisas como, “sem sofrimento não há ganho”, ou 

“querer é poder”, tem um impacto profundo no modo como nos vemos e vemos a própria vida. 

 Neste exercício, por favor, despenda algum tempo para identificar as regras básicas (talvez 

a forma de dizer) as quais você usa em cada área listada: 

 

1.  Regras sobre relacionamentos com outras pessoas (por exemplo, confiança, 

lealdade, competição). 

 

2.  Regras sobre sentir-se mal. 

 

3.  Regras sobre superar obstáculos na vida. 

 

4.  Regras sobre “justiça” na vida. 

 

5.  Regras sobre o seu relacionamento com você mesmo.  
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começasse? sentimentos, 
pensamentos 
memórias e 
sensações 
corporais? 

imediato 
numa escala 
de 1 a 100 
(1= nada de 
sofrimento, e 
100= 
sofrimento 
extremo).  

não gosto? 
Eu me 
critiquei? Eu 
tentei resolver 
minhas 
reações ou 
fingi que elas 
não existiam? 

sofrimento 
numa escala 
de 1 a 100. 

  
                                                               (Hayes, Strosahl e Wilson, 1999, p.147) 
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LEITURA BEHAVIORISTA RADICAL DOS PROCEDIMENTOS DAS FASES DE 

DESESPERANÇA CRIATIVA E O CONTROLE É O PROBLEMA, NÃO A 

SOLUÇÃO 

 

 Para esta e as demais análises são utilizados como referencial teórico os 

conceitos de Skinner (1953/2007) e de Sidman (1989/2003), pela forma como 

discute a coerção. 

As fases de Desesperança Criativa e do Controle é o problema, não a 

solução em geral servem como operações motivadoras que aumentam o valor do 

reforço correspondente a mudanças comportamentais que serão conduzidas nas 

próximas fases. Para melhor entender esta função motivadora, será analisado 

cada procedimento (exercícios, metáforas e discussões) com a finalidade de 

constatar quais combinações de contingências contribuem para modificar 

comportamentos na clínica e tornar a vida dos clientes mais reforçadora.  

 Segundo o modelo de psicopatologia da ACT, a grande questão 

desencadeante dos problemas é o controle dos eventos encobertos, e o motivo 

dele existir é a estimulação aversiva num dado momento da história do indivíduo. 

Uma situação coercitiva pode ser de três tipos: punição positiva (apresentação de 

um estímulo aversivo como conseqüência de uma dada resposta), punição 

negativa (retirada de um estímulo reforçador como conseqüência de uma dada 

resposta), e reforçamento negativo (retirada de um estímulo aversivo como 

conseqüência de uma dada resposta). Em todas as situações acima, o indivíduo 

entra em contato com uma condição aversiva. Seguem abaixo as contingências 

operantes correspondentes: 

 

 
Punição positiva 
S11 antecedente ─ R12 → S13 aversivo                     

                                                 
11  S significa estímulo, abreviação do inglês “Stimulus”.  
12  R significa resposta, abreviação do inglês “Response” 
13   Estão em vermelho os estímulos e respondentes aversivos.  
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Punição negativa 
Presença do S reforçador ─ R → retirada do S reforçador 

 

Reforçamento negativo 
S aversivo ─ R → retirada do S aversivo 

 

Além destas operações, ocorrem também respostas reflexas, e no caso dos 

estímulos aversivos, tais respostas são sentidas como desagradáveis e 

indesejadas. Seguem abaixo as contingências operantes com as respondentes: 

 

Punição positiva 
S antecedente ─           R →                  S aversivo                          

                                     R reflexas        S eliciador →    R reflexas  desagradáveis14 

                                                                                                                       

Punição negativa 
Presença do  ─             R →                        retirada do  

S reforçador                                                 S reforçador 

S eliciador →                R reflexas               S (situação coercitiva) → R reflexas                                 

                                                                                                             desagradáveis 

Reforçamento negativo 
S aversivo ─                 R →                         retirada do S aversivo 

S eliciador →                R reflexas                S (situação de “alívio”) → R reflexas 

                           desagradáveis    

 

 Os efeitos nas respostas operantes são de supressão da resposta na 

presença do agente punidor nas contingências de punição, e de fortalecimento 

                                                 
14  As respostas reflexas desagradáveis aqui e nas seguintes contingências descritas 

referem-se mais especificamente às respostas encobertas. Para fins didáticos, não entrarei nas 

discussões sobre os respondentes abertos. Vale ressaltar que todo comportamento envolve 

respostas operantes e respondentes, abertas e encobertas (“fora e dentro da pele”).    
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(aumento da probabilidade de ocorrência da resposta em situações semelhantes) 

na contingência de reforçamento. Porém as contingências coercitivas acarretam 

em outros efeitos, sendo os principais a punição condicionada, respostas de fuga 

e esquiva, agressividade e contracontrole. 

  

. Punição condicionada 
A punição condicionada é a operação que ocorre nas contingências 

aversivas de emparelhamento de estímulos, isto é, os estímulos que estiverem 

presentes, assim como respostas operantes e respondentes, no momento da 

apresentação do estímulo aversivo podem se tornar aversivos também, a 

depender da intensidade e ou da freqüência com que o estímulo aversivo for 

apresentado, assim como da história de condicionamento do individuo que o faz 

relacionar alguns estímulos preferencialmente. Assim, um estímulo neutro ou 

reforçador, na presença de um estímulo aversivo, pode se transformar em 

aversivo caso a aversividade for maior do que o valor do reforço. E o estímulo 

condicionado aversivo produto da contingência aversiva primordial pode exercer o 

mesmo efeito sobre outros estímulos relacionados a ele, novamente a depender 

de sua intensidade, freqüência e da discriminação do indivíduo. Seguem abaixo as 

contingências aversivas com a relação condicionada de estímulos: 

 

 Punição positiva 
S antecedente ─           R →                        S aversivo                          

S condicionado →         R reflexas               S eliciador →                 R reflexas         

Aversivo                        desagradáveis                                              desagradáveis 

 
Punição negativa 
Presença do  ─             R →                        retirada do  

S reforçador                                                 S reforçador 

S eliciador →                R reflexas               S (situação coercitiva) → R reflexas                                 

S condicionado             desagradáveis                                                desagradáveis 

aversivo 
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Reforçamento negativo 
S aversivo ─                 R →                         retirada do S aversivo 

S eliciador →                R reflexas                S (situação de “alívio”) → R reflexas 

                           desagradáveis  

 

(todos os estímulos do ambiente, inclusive o agente punidor, que estiverem 

presentes durante a apresentação do estímulo aversivo e o indivíduo discriminar 

na situação, podem se tornar aversivos condicionados além dos descritos na 

contingência.) 

 O modo como Hayes e seus colaboradores explicam o condicionamento de 

estímulos que não tiveram um emparelhamento é através do quadro relacional. 

Então qualquer estímulo aversivo apresentado nas contingências acima muda 

(transfere) a função de outro estímulo quando a ele emparelhado e quando se 

relaciona a outro estímulo por equivalência: 

 

                                                                                 Por exemplo 

 
                                                                       

Se o estímulo A (cachorro animal) estiver presente numa contingência 

aversiva ou for o agente punidor e for condicionado, os estímulos equivalentes B e 

C (palavra cachorro falada e escrita) podem se tornar aversivos a depender da 

intensidade e freqüência do estímulo aversivo primordial, e eliciarem respondentes 

desagradáveis. Isto explica diversas patologias, principalmente as fobias. As 

relações entre estímulos podem ser de várias ordens como oposição, maior e 
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menor, espaciais, etc., e a mudança de função dos estímulos ocorre nestas 

relações também.  

 

. Respostas de fuga e esquiva 
 As contingências aversivas geram no individuo respostas que o afastam da 

estimulação aversiva. Estas respostas podem ser de 2 tipos: de fuga, quando o 

sujeito já está em contato com o estímulo aversivo; e de esquiva, quando o sujeito 

responde se afastando do estímulo aversivo sem entrar em contato com ele. 

 As respostas de fuga e esquiva são eficazes e em muitos casos adaptativas 

em situações públicas, nas quais é possível afastar-se do estímulo aversivo. O 

problema das respostas de fuga e esquiva é quando há muitos estímulos 

aversivos condicionados e incondicionados que acabam por restringir o repertório 

do indivíduo na tentativa de “se livrar das coisas ruins”, e na maior parte das vezes 

isto implica numa limitação da vida do indivíduo. Pior é a situação quando, pelo 

condicionamento de estímulos, os eventos encobertos (estimulações orgânicas, 

respondentes e operantes) passam a ser aversivos. Nesta situação as respostas 

de fuga e esquiva são especialmente prejudiciais, pois afastam o indivíduo de sua 

auto-percepção e do acesso à sua experiência via pensamento (resposta 

encoberta). Quando o estímulo aversivo condicionado ou incondicionado é um 

comportamento verbal ou uma sensação corpórea, este gera respondentes 

indesejáveis e comportamentos de fuga e esquiva, que são reforçados 

negativamente por eliminar a estimulação. Porém a própria tentativa de fuga e 

esquiva pode ser verbal, como regras (não vou pensar em “X”), mas a regra, tendo 

o elemento eliciador (X), elicia os respondentes indesejáveis, ocasionando assim 

mais respostas de fuga e esquiva. Quando as respostas de fuga e esquiva de 

comportamentos verbais e ou sensações corpóreas são abertas, podem 

manifestar-se por meio de rituais ou da ocupação exagerada com atividades. Em 

ambas as situações, as respostas de fuga e esquiva são proporcionais à 

intensidade do estímulo aversivo, e tendem a aumentar de freqüência pelo 

reforçamento negativo (das respostas de fuga e esquiva) e pelo condicionamento 

de estímulos aversivos que faz aumentar o número de estímulos a serem 
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evitados. Este é um dos quatro principais problemas clínicos apontados por Hayes 

e seus colaboradores – o “evitar”.  

 

. Agressividade 
 Situações coercitivas geram respostas de agressão que são reforçadas 

positivamente pelo dano ao outro, isto é, a estimulação aversiva é uma operação 

estabelecedora que transforma o dano ao outro em reforço. As respostas de 

agressão positivamente reforçadas em situações aversivas são filogeneticamente 

selecionadas, e aparecem em todos os indivíduos expostos à estimulação 

aversiva. O que varia de pessoa para pessoa é quais situações são aversivas e a 

intensidade da estimulação necessária para gerar as respostas de agressão, a 

depender de sua história de condicionamento e de sua sensibilidade aos 

estímulos. 

 
. Contracontrole  
  Contracontrole é a emissão de uma ou mais respostas que produzam o 

mesmo reforço que a resposta suprimida pela estimulação aversiva produzia.   

 

 

 Dentre os efeitos da coerção, os mais enfatizados por Hayes e seus 

colaboradores são a punição condicionada e as respostas de fuga e esquiva, que 

constituem juntos a condição de controle dos eventos encobertos. A punição 

condicionada é a capacidade humana de estabelecer relações entre estímulos, 

como a ampliação dos estímulos aversivos, e as respostas de fuga e esquiva dos 

eventos encobertos que são as tentativas de controle dos mesmos. É nestes 

pontos que o modelo de psicopatologia da ACT se embasa e é deles que 

resultaram os procedimentos terapêuticos.  

 Uma observação relevante sobre a coerção é que esta está presente desde 

o começo da história da humanidade e dos seres vivos. Eventos aversivos são 

comuns na natureza como mudanças climáticas, abalos sísmicos, condições de 

escassez de alimento e água, por exemplo. Na vida em sociedade, a coerção faz-
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se necessária pois é impossível contentar a todos, o bem comum acarreta em 

situações que invariavelmente podem se tornar aversivas para uns ou para outros. 

O que ocorre em nossa sociedade atual é um uso abusivo de técnicas coercitivas 

pela imediaticidade do efeito supressor de respostas indesejáveis. Levando em 

consideração um nível razoável de coerção, é inevitável o contato com estímulos 

aversivos; é isto que Hayes e seus colaboradores chamam de “desconforto limpo”.  

Já a tentativa de controle dos eventos encobertos, que gera limitações e 

condições de restrição do repertório do individuo, é chamada de “desconforto 

sujo”, e é o que leva o cliente à terapia. 

 A proposta da Desesperança Criativa é auxiliar na discriminação das 

contingências aversivas e na avaliação das respostas do individuo frente à 

estimulação aversiva encoberta como efetivas em eliminar esta estimulação ou 

não. As perguntas que são feitas ao cliente (o que o cliente quer, o que já tentou e 

como funcionou) servem como estímulos discriminativos para repostas verbais de 

tato e aumentam a discriminação do cliente. A análise funcional, com esta 

discussão, também está sendo modelada e tem como foco a pergunta sobre 

efetividade/conseqüência (como funcionou) das respostas do cliente de controle 

dos eventos encobertos. Nesta discussão, a discriminação do cliente é conduzida 

para as conseqüências a curto e longo prazo, e conseqüências mais gerais de 

limitação da vida do cliente. Assim, através do comportamento verbal, há a 

sensibilização do cliente às conseqüências a longo prazo que este possivelmente 

não possui simplesmente vivenciando a contingência. 

 Esta análise de contingências chega normalmente à constatação de que 

embora o cliente seja reforçado negativamente por suas respostas de controle dos 

eventos encobertos, a eliminação da estimulação aversiva é apenas temporária e 

tal estimulação tende a voltar com maior intensidade. O terapeuta reforça nestas 

situações a tentativa de resolução de problemas, o fato de responder à 

estimulação aversiva, mas não a resposta específica do cliente. Valida também a 

percepção de que suas estratégias são ineficazes. Isto traz o “acolhimento” para o 

cliente pela liberação do reforço social, e por não ir contra o que o cliente fez ou 

puni-lo, evita respostas de fuga e esquiva da situação terapêutica, assim como as 
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de agressão e contra controle. A constatação de ineficácia deve vir por parte do 

próprio cliente através da condução do terapeuta por meio de perguntas. Ao fazer 

isto, o terapeuta também está treinando por modelagem respostas de analisar 

questões voltando-se para a vivência, a contingência, e não através de auto-

regras que podem não corresponder a esta. 

 O resultado desta discussão é, por um lado, o alívio do cliente por ter 

identificado seus comportamentos problema, porque isto o leva a uma condição 

melhor de controle de sua vida; por outro lado, gera certa confusão pelo cliente 

não saber, não ter repertório para responder diferentemente. É esta condição de 

não saber responder, mas ao mesmo tempo ter sido reforçado por tê-lo feito, e 

tender a responder novamente, a “querer responder”, que é a Desesperança 

Criativa e a operação motivadora para responder diferentemente, sem controlar os 

eventos encobertos, isto é, mudar seu comportamento. 

 As estratégias terapêuticas para remeter o cliente à experiência e não às 

suas regras são o uso de metáforas, como “O Homem no Buraco” e o “Ruído do 

Microfone”. Na metáfora “O Homem no Buraco” há uma descrição de uma 

situação análoga à do cliente. A mala de ferramentas é o repertório do cliente; a 

venda nos olhos é sua condição de não saber analisar as contingências; o correr 

pelo campo desta forma são as regras sociais difundidas pelo comportamento 

verbal; os buracos são a armadilha do controle dos eventos encobertos que 

parece funcionar (eliminar a estimulação aversiva), mas não é eficaz; e a pá é o 

repertório de fuga e esquiva do cliente, que só tornam o buraco maior.  Esta 

metáfora dá uma visão mais global da situação do cliente, e é mais fácil dele 

entrar em contato com ela, pois não tem os estímulos específicos de sua vida de 

que ele tende a fugir e se esquivar; é especialmente útil para o começo de terapia, 

momento em que o cliente ainda não tem repertório para lidar com suas questões 

de forma mais direta, além de remetê-lo à experiência e não a comportamentos 

verbais como regras. 

 A metáfora do “Ruído do Microfone” apresenta o mesmo “funcionamento” 

que a do “Homem no Buraco”, mas de forma diferente. O som emitido pelo 

microfone é o comportamento do indivíduo; o amplificador é o funcionamento das 
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respostas de fuga e esquiva dos eventos encobertos de eliminam 

temporariamente o estímulo aversivo, mas que tendem a aumentar sua 

intensidade e freqüência depois; o ruído alto é esta estimulação aversiva mais 

intensa que reaparece; e a tentativa de não fazer barulho é a restrição no 

repertório. Nesta metáfora é dada uma solução, tirar o amplificador de circuito, que 

é mudar as respostas frente aos estímulos aversivos encobertos. Isto dá ao cliente 

uma espécie de esperança para seu problema e contribui desta forma para a 

operação motivadora que aumenta o valor do reforço de mudança 

comportamental. 

 Outro recurso terapêutico nesta fase é a “lição de casa” que contribui para 

estimular a discriminação das respostas de fuga e esquiva dos estímulos 

encobertos. 

 A fase seguinte, O Controle é o Problema, Não a Solução, serve como uma 

complementação para a Desesperança Criativa, pois faz as diversas respostas de 

fuga e esquiva dos estímulos aversivos encobertos, que podem ser 

topograficamente bastante distintas, pertencerem a uma só classe, facilitando a 

extinção desta e a identificação de futuras respostas desta mesma classe. Outra 

ênfase desta fase é exemplificada na frase: “quanto menos se está disposto a ter, 

mais se tem”, que se refere à proporcionalidade entre a intensidade do estímulo 

aversivo encoberto e o condicionamento de outros estímulos que passam a ser 

aversivos também. Então quanto mais aversivo o estímulo encoberto é, mais 

respostas de fuga e esquiva o individuo emite e maior vai ser a quantidade e 

intensidade da estimulação aversiva após o efeito eliminatório temporário das 

respostas de fuga e esquiva. Esta conclusão novamente deve partir do cliente ao 

observar sua história através das perguntas do terapeuta. O recurso da metáfora 

também é utilizado nesta fase com “O Detector de Mentiras”, o “Bolo de 

Chocolate”, “Quais são os Números” e a “Caixa cheia de Coisas”.   

 Na metáfora “O Detector de Mentiras” é evidenciada a falta de controle 

sobre os eventos encobertos, principalmente quando trata-se de uma situação 

relevante, isto é, quanto mais importante a questão, mais forte o estímulo (intenso 

em quantidade ou qualidade) e maior a dificuldade de eliminá-lo. Em outras 
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palavras, “quanto menos se está disposto a ter, mais se tem”. A metáfora do “Bolo 

de Chocolate” segue a mesma lógica, porém apontando um estímulo reforçador 

positivo em vez de um aversivo. Já a metáfora “Quais são os Números” aborda a 

questão da arbitrariedade de nossa história de vida. Por nosso sistema nervoso 

trabalhar por adição, acumulamos inúmeras relações comportamentais e entre 

estímulos que contém uma substancial arbitrariedade. Por exemplo, no caso de 

contingências punitivas, não é apenas a resposta aparente que o indivíduo emite e 

que a agência punidora quer suprimir que é de fato suprimida. Outras respostas 

encobertas que estiverem ocorrendo naquele momento também tem forte 

probabilidade de serem suprimidas. Assim como outros estímulos presentes no 

ambiente na circunstância da punição podem adquirir uma função aversiva 

(punição condicionada). Então em vez de uma resposta ser implicada neste 

exemplo de punição, um outro conjunto de respostas e estímulos se modificaram 

arbitrariamente, no sentido de que poderiam ser outras respostas e estímulos. As 

conseqüências disto é que nos apegamos à nossa história para justificar e validar 

nossas ações presentes e como somos, sendo que esta mesma história é em 

grande parte arbitrária. Esta constatação serve para começar a acostumar o 

cliente a não levar tão a sério a determinação que a história de vida parece 

acarretar.  

 A metáfora da “Caixa cheia de Coisas” traz novamente a concepção do 

sistema nervoso trabalhar por adição e avança na discussão sobre a tentativa de 

controlar os eventos encobertos evitando-os. Nesta metáfora é apresentada a 

concepção de vida saudável de Hayes e seus colaboradores: vivenciar as 

experiências tidas como desagradáveis tão bem quanto as agradáveis, 

modificando o que for possível nas situações desagradáveis, e aquilo que for 

incontrolável, como os eventos encobertos, aceitar, estar aberto a eles. Esta 

discussão antecipa as próximas fases de Desfusão e Aceitação.  

 

 

 Retomando, o cliente chega à terapia pois entrou em contato com uma ou 

mais situações consideravelmente aversivas e tende a controlar os eventos 
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encobertos referentes a estas estimulações, gerando mais sofrimento (desconforto 

sujo). Tendo em vista esta condição do cliente, nas fases de Desesperança 

Criativa e O Controle é o Problema, Não a Solução são utilizados os seguintes 

procedimentos: 

 

. acolhimento / empatia, através da validação das experiências, tentativas de 

resolução dos problemas e percepção das estratégias de controle dos eventos 

encobertos como ineficazes (reforçamento positivo social das respostas verbais de 

falar de seus problemas); 

 

. treino discriminativo, com as perguntas “o que o cliente quer, o que já tentou e 

como funcionou (a longo e curto prazo, e em termos de limitações na vida)”; 

 

. modelagem de respostas  verbais de análise funcional do cliente, com base no 

treino discriminativo; 

 

. constatação da ineficiência das tentativas de controle dos eventos encobertos 

(respostas de fuga e esquiva dos eventos encobertos), pela análise funcional e o 

conceito de funcionamento por adição do sistema nervoso (discriminação das 

relações funcionais); 

 

. discriminação de classes de respostas – controle dos eventos encobertos; 

 

. estimulação, através dos processos citados acima, de variabilidade 

comportamental como uma classe de respostas de ordem superior. 

 

Dentre estes procedimentos, o acolhimento / empatia garante o vínculo 

cliente / terapeuta; o treino discriminativo esclarece para o terapeuta e 

principalmente para o cliente o comportamento problema; a modelagem de 

respostas verbais de análise funcional do cliente, a constatação da ineficiência das 

tentativas de controle dos eventos encobertos (respostas de fuga e esquiva dos 



 61

eventos encobertos) através desta, e a discriminação de classes de respostas 

configuram a operação motivadora para a emissão de outras respostas não 

pertencentes à classe do controle dos eventos encobertos. Sendo assim, o cliente 

está mais propenso a lidar diferentemente com a estimulação aversiva encoberta, 

isto é, mudar seu comportamento. 
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DESFUSÃO 

 

 Nesta fase serão tratados alguns pontos que se referem também à próxima 

fase – Aceitação – por serem assuntos interligados. 

 O objetivo desta fase é criar contextos para experiências em que as 

funções diretas e indiretas dos estímulos sejam evidentes. Todos os exercícios, 

metáforas e discussões têm como propósito distanciar o indivíduo dos conteúdos 

dos seus eventos encobertos. Este distanciamento ajuda a perceber os eventos 

encobertos como eles de fato são: pensamentos, sentimentos, memórias e 

sensações corporais, e não como determinantes de uma condição de sofrimento 

insolúvel. Tal impressão advém de práticas culturais e verbais. Tendemos a 

pensar e a falar de um determinado modo que implica nas tentativas de controle 

dos eventos encobertos, gerando o desconforto sujo, isto é, o sofrimento adicional 

que pode chegar às patologias psiquiátricas. Estas formas de pensar e falar serão 

discutidas nesta fase e se resumem à adoção dos eventos encobertos como 

causas do sofrimento, concepção que necessita ser eliminada. A necessidade do 

controle dos eventos encobertos se deve à fusão com o conteúdo do evento, 

fusão esta entre aquilo que o indivíduo considera como identidade com o conteúdo 

de seus pensamentos, sentimentos, memórias e sensações corporais. A fusão 

ocorre novamente entre o fato (a experiência) e o relato deste (as palavras como 

pensamento ou ditas). Esta fusão é o processo de transferência de função entre 

estímulos (da experiência para a palavra, e da palavra para o status de 

característica da personalidade).  

 O foco desta fase é então a linguagem. Como esta proporciona fusão com 

os conteúdos verbais e é limitada para a compreensão de si mesmo e de nossa 

história. Dificulta, através das avaliações, vivenciar de forma direta as 

experiências, e como produto da comunidade verbal e em função do tipo de auto-

conhecimento que gera, tende a conduzir ao controle emocional e à  atribuição de 

causa aos eventos encobertos.  
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 O distanciamento buscado nesta fase não significa deixar de lado os 

eventos encobertos ou desconsiderá-los, e sim entendê-los como são, vivenciá-los 

como tais, para assim aceitá-los na fase seguinte (Aceitação). 

 O terapeuta não precisa discorrer sobre todas as discussões sobre fusão 

com o cliente. Seguem abaixo os temas que podem ser utilizados a depender da 

necessidade do cliente, com seus respectivos exercícios e metáforas principais: 

 

. Atacando a confiança do cliente na linguagem  
 A linguagem, assim como nossos pensamentos em forma de palavras, são 

limitados tanto na apreensão do mundo, como no modo como são processados. 

Tendemos naturalmente a pensar, perceber e considerar mais os eventos 

negativos. Não porque somos pessimistas, mas por motivos de sobrevivência esta 

característica foi importante para nossa espécie estar aqui hoje. Hayes e seus 

colaboradores propõem esta discussão com a intervenção “Your Mind Is Not Your 

Friend”. 

 

Your Mind Is Not Your Friend 

 

 You’ve probably guessed by now that I’m not a big fan of 

minds. Its not that I don’t think minds are useful, it’s just that you 

can’t really live your life effectively between your ears. I’m pretty 

sure minds evolved to give us a more elaborate way of detecting 

threats to our survival, and they probably helped organize packs of 

prehumans in ways that led to less killing, stealing, incest, and so 

forth. One thing minds didn’t evolve for ways to help prehumans feel 

good about themselves. You know, its kind of hard to imagine them 

sitting around a fire, contemplating their belly buttons, hugging and 

bonding. And if you look at recent studies of natural thought 

processes, what you consistently see is that a large percentage of 

all mental content is negative in some way. We have minds that are 

built to produce negative content in the name of warning us in line 
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with the pack. We will have to address this paradox: Your mind is 

not your friend, and you can’t do without it.  

                                 (Hayes, Strosahl e Wilson, 1999, p.151 - 152)15 

 

. Considerando a arbitrariedade da linguagem 
Já se iniciou a discussão deste tema com a metáfora “What are the 

Numbers”. Neste momento vale acrescentar que o modo como aprendemos 

verbalmente, as regras, tende a produzir uma insensibilidade às contingências não 

descritas na regra. No caso de pessoas que foram fortemente reforçadas por 

seguirem regras, isto implica em comportamentos com fatores aversivos pela 

desadaptação em função do não contato com as contingências vigentes. As 

relações verbais ocorrem com o mínimo de suporte do ambiente, favorecendo que 

regras equívocas ou não aplicáveis no contexto se mantenham facilmente. O 

aprendizado por contingência, pela experiência, embora não recomendado em 

todos os casos (quando demora muito tempo para chegar ao resultado da regra, 

quando as conseqüências podem ser letais, temporariamente remotas, 

acumulativas ou probabilísticas), proporciona uma forma de conhecimento mais 

genuína, a experiência, que é impossível pela regra. Tal forma é exemplificada na 

metáfora “Finding a Place to Sit”. 

                                                 
15  Tradução livre: Sua mente não é sua amiga 

 Você provavelmente já deve ter percebido que eu não sou um grande fã da mente. Não é 

que eu pense que a mente não é útil, é só que você não pode realmente viver sua vida efetivamente 

entre suas orelhas. Estou certo de que a mente evoluiu para nos fornecer uma forma mais elaborada 

de detectar ameaças para a nossa sobrevivência, e ela provavelmente ajudou a organizar grupos de 

pré-humanos de modo a conduzi-los a menos matanças, roubos, incestos, e assim por diante. Para 

uma coisa que a mente não evoluiu foi para ajudar os pré-humanos a se sentirem bem a respeito deles 

mesmos. Você sabe, é difícil imaginá-los sentados em volta do fogo, olhando para seus botões, se 

abraçando e se unindo. E se você olhar para estudos recentes dos processos do pensamento, o que 

você consistentemente vê é que uma grande porcentagem do conteúdo mental é negativo de alguma 

forma. Nós temos mentes que são construídas para produzirem conteúdos negativos a fim de nos 

avisar das ameaças. Nós teremos que considerar este paradoxo: sua mente não é sua amiga, e você 

não pode sem ela.  
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Finding a Place to Sit 

 

THERAPIST: It is as if you needed a place to sit, and so you began 

describing a chair. Let’s say you gave a really detailed description of 

a chair. It’s a grey chair, and it has a metal frame, and it’s covered 

in fabric, and it’s a very sturdy chair. Ok. Now can you sit in that 

description? 

 

CLIENT: Well, no. 

 

THERAPIST: Hmmm. Maybe the description wasn’t detailed 

enough. What if I were able to describe the chair all the way down 

to the atomic level. Then could you sit in the description? 

 

CLIENT: No. 

 

THERAPIST: Here’s the thing, and check your own experience: 

Hasn’t your mind been telling you things like “The world is this way, 

and that way and your problem is this and that, et cetera”? 

Describe, describe. Evaluate, evaluate, evaluate. And all the while 

you’re getting tired. You need a place to sit. And your mind keeps 

handing you ever more elaborate descriptions of chairs. Then it 

says to you, “Have a seat.” Descriptions are fine, but what we are 

looking for here is an experience, not a description of an 

experience. Minds can’t deliver experience, they only blab to us 

about our experience elsewhere. So we’ll let your mind describe 

away, and in the meantime you and I will look for a place to sit.  

                                          (Hayes, Strosahl e Wilson, 1999, p.153)16 
                                                 
16  Tradução livre: Achando um lugar para sentar 
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. Removendo a função simbólica da linguagem 
 A função simbólica da linguagem é a função transferida do evento vivido 

para a sua palavra correspondente. Esta função pode ser aversiva, e quanto mais 

fundido o estímulo com seu correspondente verbal, mais aversiva será a palavra, 

e consequentemente maior será a tentativa de fuga e esquiva desta. Para 

modificar a função do estímulo verbal, ou pelo menos enfraquecê-la, modifica-se o 

contexto em que está inserido, em outras palavras, cria-se outra experiência com 

este estímulo que seja incompatível com a aversiva. O exercício utilizado com este 

intuito é o “Milk, Milk, Milk”  

 

 

 

 
                                                                                                                                                     

 Terapeuta: É como se você precisasse de um lugar para se sentar, e então você 

começa a descrever uma cadeira. Vamos dizer que você tem uma descrição realmente detalhada 

de uma cadeira. É uma cadeira cinza, tem partes de metal, e é coberta de tecido, uma cadeira 

muito resistente. Está bem. Agora você pode se sentar nessa descrição? 

 

 Cliente: Bem, não. 

 

 Terapeuta: Hmmm. Talvez a descrição não seja detalhada o bastante. E se eu 

puder descrever a cadeira até o nível atômico. Então você poderia sentar-se na descrição? 

 

 Cliente: Não. 

 

 Terapeuta: Eis a questão, e verifique sua própria experiência: a sua mente tem lhe 

dito coisas como “o mundo é dessa maneira, e daquela maneira e seu problema é este e aquele, 

etc.”? Descreve, descreve. Avalia, avalia, avalia. E enquanto isto você está ficando cansado. Você 

precisa de um lugar para se sentar. E sua mente continua mantendo descrições sempre mais 

elaboradas de cadeiras. Então ela diz a você, “sente-se.” Descrições são boas, mas o que nós 

estamos procurando aqui é uma experiência, não uma descrição de uma experiência. A mente não 

é capaz de oferecer experiência, ela somente fala a nós sobre nossa experiência em outra parte. 

Então nós deixaremos sua mente descrever por ai, e neste meio tempo você e eu procuraremos 

um lugar para sentar.  
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Milk, Milk, Milk 

 

THERAPIST: Let’s do a little exercise. It’s an eyes-open one. I’m 

going to ask you to say a word. Then you tell me what comes to 

mind. I want you to say the word “milk.” Say it once. 

 

CLIENT: Milk. 

 

THERAPIST: Good. Now what came to mind when you said that? 

 

CLIENT: I have milk at home in the refrigerator. 

 

THERAPIST: Ok. What else? What shows up when we say “milk”? 

 

CLIENT: I picture it – white, a glass. 

 

THERAPIST: Good. What else? 

 

CLIENT: I can taste it, sort of. 

 

THERAPIST: Exactly. And can you feel what it might feel like to 

drink a glass? Cold. Creamy. Coats your mouth. Goes “glug, glug” 

as you drink it. Right?  

 

CLIENT: Sure. 

 

THERAPIST: Ok, so let’s see if this fits. What shot through your 

mind were things about actual milk and your experience with it. All 

that happened is that we made a strange sound – milk – and lots of 

these things showed up. Notice that there isn’t any milk in this room. 

None at all. But milk was in the room psychologically. You and I 
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were seeing it, tasting it, feeling it – yet only the word was actually 

here. Now, here is the exercise, if you’re willing to try it. The 

exercise is a little silly, so you might feel a little embarrassed doing 

it, but I am going to ask you to do is to say the word “milk,” out loud, 

rapidly, over and over again, and then notice what happens. Are 

you willing to try it?  

 

CLIENT: I guess so. 

 

THERAPIST: Ok. Let’s do it. Say “milk” over and over again. 

(Therapist and client say the word for 1 to 2 minutes, with the 

therapist periodically encouraging the client to keep it going, to keep 

saying it out loud, or to go faster.) 

 

THERAPIST: Ok. Now stop. Where is the milk? 

 

CLIENT: Gone (laughs). 

 

THERAPIST: Did you notice what happened to the psychological 

aspects of milk that were here a few minutes ago? 

 

CLIENT: After about 40 times they disappeared. All I could hear 

was the sound. It sounded very strange – in fact, I had a funny 

feeling that I didn’t even know what word I was saying for a few 

moments. It sounded more like a bird sound than a word. 

 

THERAPIST: Right. The creamy, cold, gluggy stuff just goes away. 

The first time you said it, it was as if milk were actually here, in the 

room. But all that really happened was that you said a word. The 

first time you said it, it was really meaningful, it was almost solid. 
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But when you said it again and again, you began to lose that 

meaning and the words began to be just a sound.  

 

CLIENT: That’s what happened. 

 

THERAPIST: Well, when you say things to yourself, in addition to 

any meaning sustained by the relation between those words and 

other things, isn’t it also true that these words are just words? The 

words are just smoke. There isn’t anything solid in them.  

                                            (Hayes, Strosahl e Wilson, 1999, p. 154 – 155)17 
                                                 
17 Tradução livre: Leite, leite, leite 

 

 Terapeuta: Vamos fazer um pequeno exercício. É um de olhos abertos. Eu pedirei 

que você diga uma palavra. Então você me diz o que vem na sua cabeça. Eu quero que você diga 

a palavra “leite.” Diga-a uma vez. 

 

 Cliente: Leite. 

 

 Terapeuta: Bom. O que veio na sua mente quando você disse isto? 

 

 Cliente: Eu tenho leite em casa no refrigerador. 

 

 Terapeuta: Ok. O que mais? O que aparece quando nós dizemos “leite”? 

 

 Cliente: Eu o imagino - branco, num copo. 

 

 Terapeuta: Bom. O que mais? 

 

 Cliente: Eu posso sentir o gosto, em parte. 

 

 Terapeuta: Exatamente. E você pode perceber que se parece como estar bebendo 

um copo? Frio. Leitoso. Dentro da sua boca. Soa como “glug, glug” quando você bebe. Não é?  

 

 Cliente: É. 
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 Terapeuta: Certo, vamos ver se isto se encaixa. O que apareceu na sua mente 

eram coisas sobre o leite real e sua experiência com ele. Tudo o que aconteceu é que nós fizemos 

um som estranho - leite - e muitas destas coisas surgiram. Observe que não há nenhum leite nesta 

sala. Nenhum. Mas o leite estava na sala psicologicamente. Você e eu o estávamos vendo, 

provando, sentindo - contudo somente a palavra estava realmente aqui. Agora, este é o exercício, 

se você estiver disposto a tentar. O exercício é um pouco bobo, então você pôde se sentir um 

pouco embaraçado ao fazê-lo, mas eu pedirei a você que diga a palavra “leite,” em voz alta, 

rapidamente, repetidamente, e então observe o que acontece. Você está disposto a tentar?  

 

 Cliente: Eu acho que sim. 

 

 Terapeuta: Está bem. Vamos fazer. Diga “leite” várias vezes. (Terapeuta e cliente 

dizem a palavra por 1 a 2 minutos, com o terapeuta incentivando periodicamente o cliente a 

continuar, a se manter dizendo a palavra em voz alta ou a ir mais rapidamente). 

 

 Terapeuta: Ok. Agora pare. Onde está o leite? 

 

 Cliente: Foi embora (risos). 

 

 Terapeuta: Você observou o que aconteceu aos aspectos psicológicos do leite que 

estavam aqui alguns minutos atrás? 

 

 Cliente: Após aproximadamente 40 vezes eles desapareceram. Tudo que eu pude 

ouvir era o som. Soou muito estranho – na verdade, eu tive uma sensação engraçada de que eu 

nem sabia qual palavra eu estava falando por alguns momentos. Soou mais como um som de 

pássaro do que uma palavra. 

 

 Terapeuta: Certo. O leitoso e frio simplesmente se foram. Da primeira vez que você 

disse esta palavra, era como se o leite estivera realmente aqui, na sala. Mas tudo que realmente 

aconteceu foi que você disse uma palavra. Da primeira vez que você disse, foi realmente 

significativo, ela era quase sólido. Mas quando você a disse várias vezes, você começou a perder 

esse significado e as palavras começaram a ser somente um som.  

 

 Cliente: É isto que aconteceu. 

 

 Terapeuta: Bem, quando você diz coisas para você mesmo, além de qualquer 

significado que tenham pela relação entre as palavras e outras coisas, não é também verdadeiro 
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 Este exercício pode ser feito também com palavras com que o cliente esteja 

se fundindo para diminuir a função aversiva do estímulo verbal. 

 

. Objetificando os estímulos 
 Uma outra estratégia para aumentar a distância entre o estímulo verbal e a 

concepção de si mesmo do indivíduo é tornando como objetos o que é pensado e 

sentido. Isto aumenta a probabilidade de que o cliente se desvincule de 

características e acontecimentos que este já incorporou como seus. A própria 

mente pode ser objetificada e tratada como uma entidade para realçar a 

separação entre o que é pensado e a individualidade. A metáfora “Passengers on 

the Bus” ilustra este tipo de estratégia.  

 

Passengers on the Bus 

 

 Suppose there is a bus and you’re the driver. On this bus 

we’ve got a bunch of passengers. The passengers are thoughts, 

feelings, bodily states, memories, and other aspects of experience. 

Some of them are scary, and they’re dressed up in black leather 

jackets and they have switchblade knives. What happens is that 

you’re driving along and the passengers start threatening you, 

telling you what you have to do, where you have to go. “You’ve got 

to turn left,” “You’ve got to go right,” and so on. The threat they have 

over you is that if you don’t do what they say, they’re going to come 

up front from the back of the bus. 

 It’s as if you’ve made deals with these passengers, and the 

deal is, “You sit in the back of the bus and scrunch down so that I 

can’t see you very often, and I’ll do what you say pretty much.” Now, 

                                                                                                                                                     
que estas palavras são apenas palavras? As palavras são somente fumaça. Não há nada de sólido 

nelas.  
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what if one day you get tired of that and say, “I don’t like this! I’m 

going to throw those people off the bus!” You stop the bus, and you 

go back to deal with the mean-looking passengers. But you notice 

that the very first thing you had to do was stop. Notice now, you’re 

not driving anywhere, you’re just dealing with these passengers. 

And they’re very strong. They don’t intend to leave, and you wrestle 

with them, but it just doesn’t turn out very successfully. 

 Eventually, you go back to placating the passengers, trying to 

get them to sit way in the back again where you can’t see them. The 

problem with this deal is that you do what they ask in exchange of 

getting them out of your life. Pretty soon they don’t even have to tell 

you, “Turn left” – you know as soon as you get near a left turn that 

the passengers are going to crawl all over you. In time you may get 

good enough that you can almost pretend that they’re not on the 

bus at all. You just tell yourself that left is the only direction you want 

to turn. However, when they eventually do show up, it’s with the 

added power of the deals that you’ve made with them in the past. 

 Now the trick about the whole thing is that the power the 

passengers have over you is 100% based on this: “If you don’t do 

what we say, we’re coming up and we’re making you look at us.” 

That’s it. It’s true that when they come up front they look as if they 

could do a whole lot more. They have knives, chains, and so forth. It 

looks as though you could be destroyed. The deal you make is to do 

what they say so they won’t come up and stand next to you and 

make you look at them. The driver (you) has control of the bus, but 

you trade off the control in these secret deal with the passengers. In 

other words, by trying to get control, you’ve actually give up control! 

Now notice that even though your passengers claim they can 

destroy you if you don’t turn left, it has never actually happened. 

These passengers can’t make you do something against your will. 
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                                           (Hayes, Strosahl e Wilson, 1999, p. 157 – 158)18 

                                                 
18  Tradução livre: Passageiros no ônibus 

 

           Suponha que há um ônibus e você é o motorista. Neste ônibus nós temos um grupo 

de passageiros. Os passageiros são pensamentos, sentimentos, estados corporais, memórias, e 

outros aspectos da experiência. Alguns deles são assustadores, e estão vestidos com jaquetas de 

couro preto e possuem facas. O que acontece é que você está dirigindo e os passageiros 

começam a ameaçá-lo, dizendo-lhe o que você tem que fazer, para onde tem que ir. “Você tem 

que virar à esquerda,” “você tem que ir para a direita” e assim por diante. A ameaça que eles têm 

sobre você é que se você não fizer o que eles dizem, eles virão da parte traseira do ônibus para a 

frente. 

           É como se você tivesse feito acordos com estes passageiros, e o acordo é, “você 

senta-se na parte traseira do ônibus e fica lá de modo que eu não possa vê-lo muito 

frequentemente, e eu farei o que você disser.” Agora, se um dia você ficar cansado disso e disser, 

“eu não gosto disto! Eu vou jogar estas pessoas para fora do ônibus!” Você pára o ônibus, e você 

vai para trás encarar os passageiros. Mas percebe que a primeira coisa que você tem que fazer é 

parar. Observe agora, você não está dirigindo para lugar algum, você somente está lidando com 

estes passageiros. E eles são muito fortes. Eles não pretendem sair, e você lida com eles, mas 

acaba sempre sem muito sucesso. 

           Eventualmente, você vai para trás com os passageiros, tentando fazer com que eles 

se sentem outra vez atrás onde você não pode vê-los. O problema com este acordo é que você faz 

o que eles mandam em troca de tê-los fora de sua vida. Muito em breve eles nem precisam te 

dizer, “vire à esquerda” - você sabe assim que você chega perto de uma curva à esquerda que os 

passageiros irão ficar em cima de você. Com o tempo você ficará bom o bastante até  poder quase 

fingir que eles não estão no ônibus. Você apenas diz para si mesmo que à esquerda é a única 

direção que você quer ir. Entretanto, quando eventualmente eles aparecem, é com poder adicional 

em função do acordo que você fez com eles no passado. 

           Agora, a armadilha sobre tudo isto é que o poder que os passageiros têm sobre você 

é 100% baseado nisto: “Se você não fizer o que dizemos, nós aparecemos e faremos você olhar 

para nós.” É isto. É verdade que quando eles aparecem é como se pudessem fazer muito mais. 

Eles têm facas, correntes, e assim por diante. Dá a impressão de que você poderia ser destruído. 

O acordo que você fez é para você fazer o que dizem, assim eles não virão para o seu lado e nem 

o farão olhar para eles. O motorista (você) tem o controle do ônibus, mas você perde este controle 

nesse acordo secreto com os passageiros. Em outras palavras, na tentativa de ter controle, você 

na verdade abriu mão do controle! Observe que embora os passageiros afirmem que podem 
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 Uma derivação deste exercício é a sua utilização em grupo, com outras 

pessoas representando os pensamentos e sentimentos perturbadores. O motorista 

é incentivado a ir na direção desejada mesmo tendo que ouvir os conteúdos 

anteriormente evitados. 

 

. Diferenciando Avaliação de Descrição 
 A descrição das contingências é muito útil para entendê-las, porém o 

julgamento destas, a avaliação, produz fusão cognitiva. Quando avaliamos, 

estamos na verdade adicionando uma função a um estímulo, transferindo-a de um 

evento agradável ou desagradável com o qual se compara para o estímulo 

avaliado. O problema é quando a associação é aversiva e gera respostas de fuga 

e esquiva. Porém independente de qual seja a relação entre os estímulos, é 

aconselhável que estes sejam experienciados com a mesma disponibilidade. A 

descrição, neste sentido, colabora demonstrando que as características 

valorativas não fazem parte de estímulo a priori, (com exceção de estímulos 

filogeneticamente aversivos, por exemplo, condições de temperatura discrepantes, 

privações, etc.).  A metáfora “Bad Cup” é uma maneira de conduzir esta 

discussão. 

 

Bad Cup 

 

 There are things in our language that draw us into needless 

psychological battles, and it is good to get a sense of how this 

happens so that we can learn to avoid them. One of the worst tricks 

language plays on us is in the area of evaluations. For language to 

work at all, things have to be what we say they are when we’re 

engaging in the kind of talk that is naming and describing. Otherwise, 

we couldn’t talk to each other. If we describe something accurately, 

                                                                                                                                                     
destruí-lo se você não virar à esquerda, isto nunca aconteceu realmente. Estes passageiros não 

podem obrigá-lo a fazer algo contra a sua vontade. 
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the labels can’t change until the form of that event changes. If I say, 

“Here is a cup,” I can’t then turn around and claim it isn’t a cup but 

instead is a race car, unless I somehow change the cup. For 

example, I could mash it into raw materials and use it as part of a 

sports car. But without a change in form, this is a cup (or whatever 

else we agree to call it) – the label shouldn’t change willy-nilly. 

 Now consider what happens with evaluative talk. Suppose a 

person says, “This is a good cup,” or “This is a beautiful cup.” It 

sounds the same as if that person were saying, “This is a ceramic 

cup,” or “this is an 8-ounce cup.” But are they really the same? 

Suppose all the living creatures in the planet die tomorrow. This cup 

is still a ceramic cup. But is it still a good cup or a beautiful cup? 

Without anyone to have such opinions, the opinions are gone, 

because good or beautiful was never in the cup, but instead was in 

the interaction between the person and the cup. But notice how the 

structure of language hides this difference. It looks the same, as if 

“good” is the same kind of description as “ceramic”. Both seem to add 

information about the cup. The problem is that if you let good be that 

kind of description, it means that good has to be what the cup is, in 

the same way that ceramic is. That kind of description can’t change 

until the form of the cup changes. And what if someone else says, 

“No, that is a terrible cup!” If I say it is good and you say it is bad, 

there is a disagreement that seemingly has to be resolved. On the 

other hand, if “good” is just an evaluation or a judgment, some thing 

you’re doing with the cup rather than something that is in the cup, it 

makes a big difference. Two opposing evaluations can easily coexist. 

They do not reflect some impossible state of affairs in the world, such 

as the cup is both ceramic and metallic. Rather, they reflect the 

simple fact that events can be evaluated as good or bad, depending 

on the perspective taken. And, of course, it is not unimaginable that 
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one person could take more than one perspective. Neither evaluation 

needs to win out as the one concrete fact. 

                                         (Hayes, Strosahl e Wilson, 1999, p. 169)19 

                                                 
19  Tradução livre: Copo mau 

 

           Há coisas em nossa linguagem que nos conduzem a batalhas psicológicas 

desnecessárias, e é bom perceber como isto acontece para que possamos aprender a evitá-las. 

Um dos piores truques que a linguagem nos apronta está na área das avaliações. Para que a 

linguagem funcione, as coisas têm que ser o que nós dizemos que são quando nós estamos no 

tipo de conversa em que se nomeia e descreve. De outra forma, não poderíamos nos comunicar. 

Se nós descrevermos algo especificamente, as nomeações não podem mudar até a forma do 

evento mudar. Se eu disser, “aqui está um copo,” eu não posso então me voltar e afirmar que não 

é um copo mas sim é um carro de corrida, a menos que eu de algum modo mude o copo. Por 

exemplo, eu poderia amassar os materiais e usá-los como parte de um carro esportivo. Mas sem 

uma mudança na forma, isto é um copo (ou qualquer nome com que nós concordemos em chamá-

lo) - a nomeação não muda ao acaso. 

           Considere agora o que acontece com conversas avaliativas. Suponha que uma 

pessoa diga, “este é um copo bom,” ou “este é um copo bonito.” Soa o mesmo como se essa 

pessoa estivesse dizendo, “este é um copo de cerâmica,” ou “este é um copo de 8 reais.” Mas é 

realmente a mesma coisa? Suponha que todas as criaturas vivas no planeta morram amanhã. Este 

copo é ainda um copo de cerâmica. Mas é ainda um copo bom ou um copo bonito? Sem qualquer 

um para ter tais opiniões, as opiniões se vão, porque bom ou bonito nunca estiveram no copo mas, 

sim na interação entre a pessoa e o copo. Mas observe como a estrutura da linguagem esconde 

esta diferença. Parece o mesmo, como se “bom” fosse o mesmo tipo da descrição que “cerâmica”. 

Ambos parecem adicionar informação sobre o copo. O problema é que se você deixar “bom” ser 

esse tipo de descrição, significa que “bom” tem que ser o que o copo é, da mesma maneira que 

“cerâmica” é. Esse tipo de descrição não pode mudar até que a forma do copo mude. E se alguma 

outra pessoa disser, “Não, aquele é um copo terrível!” Se eu disse que é bom e você diz que é 

mau, há uma discordância que aparentemente tem que ser resolvida. Por outro lado, se “bom” for 

somente uma avaliação ou um julgamento, alguma coisa que você está fazendo com o copo em 

vez de algo que está no copo, faz uma grande diferença. Duas avaliações opostas podem 

facilmente coexistir. Não refletem algum estado da matéria impossível no mundo, tal como o copo 

ser ao mesmo tempo de cerâmica e metálico. Ao contrário, refletem o simples fato de que os 

eventos podem ser avaliados como bons ou maus, dependendo da perspectiva. E, é claro, não é 

nenhum absurdo que uma pessoa possa ter mais de uma perspectiva. Nenhuma avaliação 

necessita prevalecer como no caso de um fato concreto. 
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 Após esta metáfora, o terapeuta pode discutir os aspectos avaliativos que o 

cliente atribui aos eventos e a si mesmo, e como lida com eles: como descrições 

ou como avaliações. 

 Algumas ressalvas são necessárias nesta fase. A Desfusão deve ocorrer 

por parte do cliente, o terapeuta não deve convencê-lo a nada, apenas apontar as 

questões relevantes. O terapeuta não pode se fundir ao conteúdo do discurso do 

cliente. Caso isto aconteça, deve ser sincero com o cliente, e não usar de 

raciocínios lógicos com ele, mas apenas utilizar como exemplo a situação se 

contribuir para a sessão. Esta fase costuma evocar conteúdos aos quais o cliente 

pode ser bastante sensível. O tema é escolhido com cuidado e, a depender do 

cliente, evita-se o uso de várias metáforas, somente uma ou duas que o indivíduo 

melhor compreenda (é aconselhável a utilização de metáforas usadas 

anteriormente seguindo o intuito do tema). A(s) metáfora(s) escolhida(s) 

permeia(m) inclusive a discussão dos exercícios. 

 Os indícios de que o cliente está pronto para prosseguir na terapia é 

quando este relata antigos eventos encobertos aversivos como não tão aversivos, 

e quando se torna capaz de observar suas reações sem se fundir a elas. 

  

 

ACEITAÇÃO 

 

A Aceitação é uma postura, uma ação, um modo de se relacionar com os 

eventos. Ela é vantajosa em situações em que o controle não é efetivo e que não 

podemos mudar. Este é o caso dos eventos encobertos e de nossa história de 

vida. Quanto às situações cotidianas mais práticas (abertas), a aceitação não é 

necessária uma vez que temos a possibilidade de controle. 

 Aceitar um evento encoberto é estar disposto a tê-lo, é possibilitar sua 

manifestação e não evitar entrar em contato com ele. Não é o mesmo que 

resignação, tomá-lo como uma certeza ou com tolerância, mas perceber o que 
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está acontecendo com seus pensamentos e sentimentos sem perder de vista que 

são apenas pensamentos e sentimentos, sem se fundir a eles.  

 Aceitar os eventos encobertos tem duas grandes vantagens: o auto-

conhecimento - saber o que se passa consigo mesmo e como os acontecimentos 

repercutem nos pensamentos e sentimentos, possibilitando o acesso à 

experiência e conseqüentemente aprendendo através dela; e a neutralização da 

necessidade de fugir ou evitar estes eventos. Assim, em vez de se engajar numa 

atividade que desvie a atenção dos eventos encobertos, podemos direcionar 

nossas ações para algo almejado. 

 Na fase de Desfusão, os eventos encobertos diminuem suas dimensões de 

importância, de determinação, por serem considerados como o que de fato são: 

pensamentos, sentimentos e estados corporais. Na fase de aceitação, é treinada a 

convivência com estes eventos. 

 Estas duas fases, Desfusão e Aceitação, são partes fundamentais da ACT 

e constituem a filosofia, a proposta de solução de problemas subjacente às 

técnicas. Trata-se de incentivar a convivência, sem defesas, com eventos 

encobertos, com o que se passa por dentro de nossa pele. O cliente chega à 

terapia em geral por ter passado por contingências que o afetaram alterando sua 

probabilidade de se comportar no futuro; quando as contingências são aversivas, 

ou o foram em algum momento no passado, ocorrem os efeitos já discutidos de 

evitar os eventos aversivos, eventos relacionados aos aversivos, agressividade, 

contracontrole e respondentes desagradáveis. Pela capacidade do ser humano 

conseguir fazer relações arbitrárias entre estímulos, desenvolveu a linguagem e 

com ela a possibilidade de relembrar eventos (inclusive os aversivos) e comparar 

estímulos (avaliar), ampliando consideravelmente a gama de eventos aversivos e 

seus efeitos. Conseqüentemente, a partir de uma história com componentes 

aversivos significativos, o indivíduo os amplifica e cria outros através da avaliação 

/ comparação, ocasionando uma diminuição do repertório e uma prevalência de 

contingência de reforçamento negativo, isto é, o indivíduo se comporta para evitar 

ou fugir dos eventos desagradáveis. Quando os eventos desagradáveis estão fora 

da pele, estes comportamentos muitas vezes são considerados adaptativos, 
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porém nos encobertos este controle não é efetivo, gerando mais limitações. A 

proposta da ACT é então quebrar este curso de acontecimentos quando o efeito 

da aversividade repercute nos eventos encobertos e na linguagem. Em vez de 

evitá-los ou tentar mudá-los (os eventos encobertos), podemos vivenciá-los, sem 

atribuir uma importância de “realidade”, no sentido deles não serem os 

comportamentos punidos do passado, mas comportamentos de pensar e sentir, e 

com isto quebra-se também o curso de ação de fuga e esquiva destes. Assim o 

indivíduo pode escolher suas ações na direção de seus valores, daquilo que ele 

quer em vez de se comportar para fugir do que não quer.     

 Os exercícios desta fase têm o intuito de praticar com intencionalidade este 

modo de se relacionar com os eventos encobertos desagradáveis – a aceitação. A 

meditação é uma ótima estratégia para o cliente entrar em contato com seus 

pensamentos e sentimentos, apenas os percebendo e observando quando 

ocorrem, sem desviar a atenção e nem se engajar neles. Seguem abaixo alguns 

exercícios e discussões sobre a aceitação e a linguagem: 

 

. Utilizando objetos para representar pensamentos e sentimentos 
 A utilização de objetos que representem pensamentos e sentimentos 

perturbadores é útil para exemplificar a relação que o cliente estabelece com eles 

e constatar que mesmo evitando-os, o cliente ainda está em contato com eles.  

 O terapeuta pode escrever pensamentos e sentimentos perturbadores em 

cartões, segurá-los na mão, aproximá-los do cliente e pedir para que ele os segure 

ou os afaste de acordo com sua vontade. O cliente provavelmente irá afastá-los 

empurrando-os com sua mão. O terapeuta discute com o cliente como é estar 

fazendo este esforço e constata que mesmo afastando os cartões o cliente ainda 

está em contato com eles.  

 Outra variação deste exercício é perguntar se o cliente está disposto a 

segurar os cartões. Conversar a respeito de seus sentimentos enquanto os 

segura, e se necessário incluir novos cartões com estes sentimentos. Conforme a 

aceitação do cliente, o terapeuta pode fazer exercícios de desfusão se este 
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mostrar-se receoso ao segurar os cartões, ou pedir para que o cliente carregue 

consigo os cartões até a próxima sessão, caso este estiver disposto. 

 

. “E” em vez de “MAS” 
No decorrer das conversas, o cliente provavelmente se referirá a 

sentimentos ou pensamentos ambivalentes, isto é, contraditórios ou opostos entre 

si. Como por exemplo: “eu gosto do meu marido, mas ele me irrita às vezes.” Este 

tipo de formulação indica que ambos os sentimentos (de apreciação e 

irritabilidade) são vistos como excludentes - se há um, não há o outro ou não 

deveria haver. Isto resulta numa necessidade de eliminar o sentimento (ou 

pensamento) negativo, passando do desconforto limpo para o sujo. Nesta situação 

é sugerido que em vez de usar a palavra “mas”, seja usado o “e”, seguindo o 

exemplo: “eu gosto do meu marido e ele me irrita às vezes”. A conjunção “e” 

propicia uma sensação de integridade maior e cria uma flexibilidade psicológica no 

sentido de que indica que sentimentos e pensamentos podem aparecer, mesmo 

que contrários, com certa naturalidade.    

 

. Referindo-se a pensamentos e sentimentos como tais  
 No decorrer dos exercícios e discussões, o cliente geralmente recorre a 

explicações para sua história de vida e justificações decorrentes do modo como 

costuma pensar. Nestas situações e em outras que o cliente esteja avaliando algo 

ou a si mesmo, cabe lembrá-lo de que isto é apenas um pensamento, e não 

necessariamente corresponde a fatos. Igualmente quando há a manifestação de 

emoções ou sentimentos, é interessante lembrá-lo de que estes são 

comportamentos do indivíduo, e não um fato. O terapeuta pode reformular a 

colocação do cliente começando a frase do seguinte modo: “você está me dizendo 

que está tendo um pensamento / sentimento...”, ou simplesmente apontar o 

comportamento: “isto é um pensamento / sentimento”. Uma vez estabelecida esta 

discriminação, o terapeuta realça também a relação do cliente com o conteúdo do 

pensamento ou sentimento, perguntando se o cliente esta se fundindo a ele: “você 

está ‘comprando’ este pensamento / sentimento?”. 
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 Este tipo de intervenção facilita que o indivíduo discrimine seus 

pensamentos e sentimentos, não se fundindo a eles, e possa conviver 

abertamente com seus eventos encobertos, aceitando-os. 
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         LEITURA BEHAVIORISTA RADICAL DOS PROCEDIMENTOS DAS FASES 

DE DESFUSÃO E ACEITAÇÃO 

 
 Tendo passado pelas fases anteriores de Desesperança Criativa e O 

Controle é o Problema, não a Solução, o cliente reviu suas estratégias de 

resolução de problemas, avaliou sua efetividade, constatou a impossibilidade de 

controle dos eventos encobertos, e considerou uma relativa abertura para tentar 

algo diferente. É através desta abertura que é introduzida uma nova forma de se 

relacionar com os eventos encobertos, aceitando-os depois de adquirir certa 

distância deles (Desfusão). Para melhor entender esta proposta de aceitar os 

eventos encobertos, é necessário retomarmos os pressupostos da ACT. 

 Segundo o behaviorismo skinneriano, o modelo de causalidade é o da 

seleção por conseqüência, seguindo a proposta de Darwin da seleção natural. O 

comportamento tem três determinantes causais: a história filogenética (os 

indivíduos com comportamentos que se adequavam ao seu meio sobreviveram 

pelo menos até a fase de reprodução), a história ontogenética (as conseqüências 

das respostas dos indivíduos alteram sua probabilidade de ocorrência), e a história 

da cultura (contextos nos quais os indivíduos vivem). Da seleção filogenética 

provêm os comportamentos inatos – os reflexos, respostas que permanecem 

iguais durante a vida, havendo apenas mudanças quanto aos estímulos que 

eliciam tais respostas. A história ontogenética abarca os comportamentos 

aprendidos, seja por modelagem, modelação ou regras. E a cultura determina 

comportamentos que garantem a sobrevivência do grupo, constituindo regras 

sociais, costumes e a linguagem. 

 O modelo de seleção por conseqüência baseia-se numa interação entre 

organismo e ambiente que envolve variabilidade de respostas do organismo; as 

respostas alteram o ambiente, e as alterações que afetam o organismo de alguma 

forma podem aumentar ou diminuir a freqüência destas respostas. Neste modelo 

explicativo do comportamento há requisitos para a criação e manutenção do 

repertório: a variabilidade de resposta do organismo, a condição do ambiente e a 

sensibilidade do organismo às mudanças ambientais. 
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. Variabilidade de resposta do organismo 
 A variabilidade de respostas do organismo é fundamental para que este 

interaja com o ambiente e seja conseqüenciado. Sem a variabilidade de respostas 

o indivíduo não tem como desenvolver um repertório e sobreviver no ambiente. 

Nascemos com as respostas reflexas que são reforçadas ou punidas, 

transformando-se em comportamentos operantes. A punição suprime as respostas 

e o reforço aumenta a freqüência da resposta e gera variabilidade em geral. 

Quando o reforço ocorre predominantemente para uma resposta específica, este 

pode gerar estereotipia ao invés de variabilidade. No reforçamento negativo, a 

variabilidade se estreita para respostas de fuga e esquiva; já no reforçamento 

positivo a variabilidade é mais ampla. Na punição, há uma redução do repertório e 

uma variabilidade restrita para respostas de fuga e esquiva sob reforçamento 

negativo. Nas situações de extinção ocorre variabilidade de respostas que no 

passado foram conseqüenciadas pelo mesmo reforçador que não está mais 

disponível, porém esta variabilidade dura pouco em virtude das respostas não 

estarem sendo reforçadas. Praticamente falando, se variamos nossas respostas, 

temos mais chances de sermos reforçados e de variar mais, isto é, temos mais 

opções de ação, mais sensações consideradas prazerosas como satisfação e 

felicidade, e mais possibilidades de resolver os “problemas” de nossas vidas. 

Porém também estamos mais expostos a punições, que suprimem 

temporariamente as respostas que ocorrem antes delas, estreitando nosso 

repertório para ações que nos distanciam do estímulo aversivo (fuga e esquiva). 

Embora a variabilidade seja algo essencial na nossa existência, ela abre portas 

tanto para reforços como para punições, a depender das condições do ambiente.    

  

. Condição do ambiente 
 A condição do ambiente é determinante para definir quais respostas serão 

reforçadas e quais serão punidas. Por exemplo, os bebês têm comportamentos de 

apego, emitem respostas que os aproximam da mãe ou semelhantes. Esta classe 

de respostas é positivamente reforçada, pois possibilita aos indivíduos terem 

acesso a reforçadores que não estariam disponíveis de outra forma. Assim, o 
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ambiente determina uma condição em que estar próximo de outro indivíduo mais 

hábil aumenta sua probabilidade de sobreviver e ter acesso a reforçadores. Por 

ambiente entende-se também o próprio organismo, não só o mundo fora da pele. 

Então a condição do bebê de um repertório restrito (não tem um corpo 

desenvolvido para andar, segurar objetos com firmeza, e não sabe colher 

alimentos ou caçar), e a condição do ambiente exterior ao organismo (sem 

disponibilidade de alimentos de fácil acesso e a presença da mãe ou equivalente) 

determinam que as respostas de se aproximar da mãe (chorando, olhando para a 

mãe, balançando os braços, etc.) sejam reforçadas com alimento, por exemplo. 

Na determinação do comportamento, sendo este a relação entre organismo e 

ambiente, a condição do ambiente é imprescindível. 

 

. Sensibilidade do organismo às mudanças ambientais 
 A sensibilidade do organismo às mudanças ambientais ocorre via 

condicionamento operante e envolve também condições filogenéticas do 

organismo. Nascemos com a possibilidade de sermos sensíveis a um certo 

número de estímulos, e conforme somos reforçados, aprendemos a discriminá-los. 

 Então o indivíduo varia suas respostas, estas respostas alteram o ambiente 

que por sua condição pode reforçar algumas respostas e punir outras. As 

respostas reforçadas ocasionam a discriminação dos estímulos presentes no 

ambiente na situação de reforço e aumentam a freqüência da resposta em 

situações semelhantes, gerando variabilidade. As respostas punidas são 

suprimidas na presença do agente punidor, gerando estreitamento no repertório 

geral, já que este varia entre respostas de fuga e esquiva do estímulo aversivo.  

Quando há a presença constante de estimulação aversiva moderada, além 

da restrição do repertório para respostas de fuga e esquiva, a sensibilidade a 

reforçadores diminui também. Outras formas de se alterar a sensibilidade aos 

estímulos são alterando o próprio organismo através de drogas (agentes químicos 

como medicamentos), ou sua constituição física (como uma lesão cerebral). 
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Tanto a variabilidade de respostas como a sensibilidade do organismo a 

mudanças dependem da condição ambiental. A sensibilidade está também ligada 

a fatores genéticos, porém sua investigação cabe à biologia. Considerando que o 

ser humano nasce com os reflexos e todos os outros comportamentos são 

aprendidos, isto é, surgem a partir da interação do indivíduo com seu ambiente, a 

condição deste ambiente é um fator crítico para a determinação dos 

comportamentos aprendidos. Sendo assim, a história de contingências vivida pelo 

indivíduo é a explicação para os comportamentos que ele apresenta no presente, 

inclusive para os distúrbios psicológicos. A proposta de intervenção terapêutica 

deste modelo é a manipulação de variáveis ambientais para que o indivíduo tenha 

uma vida com mais reforçadores positivos e menos estimulação aversiva, em 

outras palavras, é “completar” a história de contingências de reforçamento do 

indivíduo. Os problemas que levam os clientes à terapia são as estimulações 

aversivas. Elas provêm de práticas culturais de controle excessivamente aversivo, 

mas também de contingências de reforçamento que têm conseqüências aversivas 

a médio e longo prazo. A aplicação do behaviorismo radical, para Skinner, no que 

diz respeito ao planejamento cultural, deveria resultar na organização de formas 

mais efetivas e sem efeitos colaterais de controle necessário para a vida em 

grupo, pois a grande questão é o uso excessivo de controle aversivo.    

Segundo Hayes e colaboradores, o problema não acaba no uso excessivo 

do controle aversivo. Ele advém também de nossa capacidade de fazer relações 

arbitrárias entre estímulos. Esta capacidade humana nos possibilitou desenvolver 

a linguagem e manipular o mundo de formas muito elaboradas. Porém esta 

capacidade resultou também no julgamento, na depreciação, entre outras formas 

de comparar e avaliar situações interpretando-as como aversivas quando 

originalmente não o eram. Basicamente isto acontece da seguinte forma, desde 

que nascemos passamos por uma história de discriminação. Em determinadas 

situações agimos e somos reforçados, o que aumenta a probabilidade futura de 

ocorrência da resposta em tal situação (Sd), e às vezes agimos e, ou não 

acontece nada (extinção), ou somos punidos, o que também nos faz discriminar 

tais situações (S∆ e S pré-aversivo, respectivamente). É assim que “conhecemos” 
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o mundo. Com o tempo, as situações ficam mais complexas; aprendemos que em 

determinadas situações (estímulo condicional) alguns “sinais” (Sd) indicam 

disponibilidade de reforço, e quando a situação muda, os “sinais” também são 

outros. Um exemplo é a criança que “sabe” pedir as coisas para a mãe. Quando a 

mãe está de bom humor ou entretida numa tarefa (estímulo condicional), a 

presença da mãe (Sd) faz com que ela peça para brincar com seu amigo 

(resposta) e a mãe permita (reforço positivo). Já quando a mãe está “pegando no 

pé” da criança com atividades domésticas ou a lição de casa (S condicional), a 

criança “sabe” que não é hora de pedir permissão. Nestas situações pode-se dizer 

que a criança emparelhou estímulos (bom humor com mãe e com brincar com o 

amigo, e cobranças com mãe e com ficar em casa). Por emparelhamento de 

estímulos entende-se a relação que se estabelece entre estímulos que ocorreram 

de forma contígua, isto é, próximos temporalmente. Se estes estímulos são 

considerados como partes de uma mesma classe (evocam a mesma classe de 

respostas que gera uma conseqüência), então esta relação é de equivalência. 

Porém há outras relações possíveis entre estímulos, como de maior ou menor, 

mais pesado ou mais leve, melhor ou pior, acima ou abaixo, opostos, etc. Assim 

são treinadas diversas formas de relacionar estímulos. Para Hayes e seus 

colaboradores, estas relações arbitrárias entre estímulos constituídas a partir de 

uma vasta história de treino discriminativo formam uma espécie de rede, um 

quadro de relações entre estímulos – quadro relacional – segundo o qual 

respondemos. A grande questão é que estes estímulos podem ter suas funções 

alteradas por contingências da história de reforçamento e, conseqüentemente, 

alteram também a função dos estímulos relacionados a eles. Desta forma quando 

um estímulo é neutro em relação a uma dada classe de respostas, e “passa” por 

uma contingência aversiva, pode ser emparelhado com a estimulação aversiva e 

se tornar também aversivo. Isto significa que os estímulos relacionados a ele por 

equivalência terão suas funções transformadas em aversivas; aqueles estímulos 

que estiverem relacionados como maiores do que o estímulo aversivo terão suas 

funções transformadas para mais aversivas do que o estímulo da contingência; 

aqueles que forem opostos ficarão com suas funções reforçadoras, e assim por 
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diante. Cabe lembrar que os quadros relacionais funcionam por contexto, então a 

função e arranjo dos estímulos se modificam conforme o contexto em que estão 

inseridos.  

É por esta capacidade de relacionar estímulos arbitrários que se amplifica e 

cria-se mais estimulação aversiva. Frente a esta formulação teórica, Hayes e seus 

colaboradores propuseram a Aceitação e a Desfusão como formas de se 

relacionar com os eventos encobertos abertamente, porém agindo de acordo com 

os valores. A estimulação aversiva gera uma restrição no repertório do indivíduo, 

fazendo-o se comportar para fugir ou se esquivar da estimulação aversiva. Através 

da linguagem como pensamento e sentimentos, os quadros relacionais se 

articulam ampliando e gerando mais estímulos aversivos, consequentemente mais 

respostas de fuga e esquiva, restrições de repertório e menor variabilidade 

comportamental. Por meio da Aceitação e da Desfusão pretende-se alterar o 

contexto em que os estímulos aversivos estão, mudando suas funções, para que 

estes não evoquem respostas de fuga e esquiva, nem eliciem respondentes 

desagradáveis. Os procedimentos envolvidos nestas fases são formas de 

exposição, isto é, apresenta-se o estímulo condicionado aversivo sem o estímulo 

incondicionado aversivo. Em outras palavras, cria-se uma experiência com os 

estímulos aversivos condicionados que modifica suas funções - “completa-se” uma 

história de contingências de reforçamento. Apesar das diferenças teóricas entre a 

proposta de Skinner e a de Hayes e colaboradores (quadros relacionais), a 

“solução do problema” em fundamento é a mesma, muito embora a origem do 

problema não o seja (excessivo uso de controle aversivo para Skinner e 

linguagem para Hayes). O que Hayes e seus colaboradores argumentam é que 

estas técnicas de exposição estão a serviço de diminuir o controle dos quadros 

relacionais com elementos aversivos na sua função evocativa de respostas de 

fuga e esquiva e seu efeito de restrição do repertório em geral, para atingir o 

objetivo último da terapia - a flexibilidade psicológica. Por flexibilidade psicológica 

entende-se ser capaz de mesmo na presença de estímulos aversivos encobertos 

responder conforme seus valores - sob reforço positivo. Novamente há um ponto 
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em comum entre as terapias advindas do behaviorismo skinneriano e a ACT: 

estabelecer um controle das respostas do indivíduo por reforçamento positivo. 

Em termos de foco, as particularidades entre a proposta de Skinner e os 

quadros relacionais são que para Skinner as contingências mudam o organismo, e 

este novo organismo se comporta diferentemente; na perspectiva dos quadros 

relacionais, as contingências criam, agregam e transformam as relações entre 

estímulos (quadros relacionais), que por sua vez modificam os comportamentos 

do organismo em relação à sua condição anterior. As contingências são o fator 

fundamental de mudança e a condição final do organismo também é a mesma em 

ambas as propostas, cabe a cada um escolher se quer ser um organismo mutável 

ou um organismo com quadros relacionais mutáveis. 

Retomando a situação do cliente, ele passou por contingências aversivas, 

elas se ampliaram e multiplicaram, ou elas modificaram o indivíduo de tal forma 

que este apresenta um repertório restrito predominantemente de respostas de 

fuga e esquiva. Esta inflexibilidade psicológica impede que o indivíduo aja de 

acordo com seus valores, isto é, sob reforço positivo. Depois de identificar as 

contingências, discriminar a tentativa de controle dos eventos encobertos 

aversivos (respostas de fuga e esquiva), e analisar sua efetividade, o que resulta 

numa operação estabelecedora que aumenta o valor do reforço de fazer algo 

diferente, o terapeuta propõe uma forma de responder aos estímulos aversivos 

condicionados encobertos – aceitando-os, isto é, uma forma de permitir a 

presença destes e responder por reforço positivo. A Desfusão auxilia neste 

processo com técnicas expositivas para que estes estímulos aversivos 

condicionados encobertos mudem suas funções por suas apresentações sem o 

acompanhamento do estímulo aversivo incondicionado, diminuindo o valor 

evocativo de respostas de fuga e esquiva desses estímulos. 

 No item “atacando a confiança do cliente na linguagem” retoma-se a 

questão filogenética de maior prevalência dos estímulos aversivos do que dos 

reforçadores positivos. A discussão “Your mind is not your friend” busca diminuir a 

credibilidade do cliente a respeito de seus pensamentos, constatando que estes 
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servem fundamentalmente a propósitos de identificar ameaças e não proporcionar 

reforçadores.  

 No item “considerando a arbitrariedade da linguagem” é tratada a limitação 

da linguagem quanto à aprendizagem de novas respostas e o papel do contato 

(discriminação) com os estímulos e com suas funções diretamente nas 

contingências. Até no aprendizado por regras, as respostas são instaladas a partir 

de sua emissão em condições que reforcem as respostas descritas na regra. Por 

mais elaborado que o comportamento verbal seja, ele é incapaz de aumentar o 

repertório sem que o indivíduo emita as respostas em contingências com 

elementos não verbais. Tal constatação evidencia a importância da experiência 

com a função direta dos estímulos presentes no ambiente, constituindo-se numa 

operação motivadora que aumenta o valor reforçador de respostas não verbais. 

 No item “removendo a função simbólica da linguagem”, se esclarecem as 

funções condicionadas dos estímulos por meio de sua apresentação num contexto 

diferente, numa contingência diferente. É uma forma de demonstrar para o cliente 

como a exposição funciona e criar condições para que ele possa utilizar tal 

estratégia com outros estímulos aversivos. 

 O item “objetificando os estímulos” também explicita uma forma de 

discriminar as funções dos estímulos que foram condicionadas a partir de uma 

história de reforçamento diferencial. Ao “transformar” em “coisas” ou em outras 

pessoas os sentimentos e pensamentos, como na metáfora “Passengers on the 

bus”, colabora-se para a discriminação destes sentimentos e pensamentos (os 

passageiros), esclarecem-se suas funções evocativas de respostas de fuga e 

esquiva e evidencia-se a restrição do repertório (a perda do controle), além de 

demonstrar a distinção entre o indivíduo (motorista) e os estímulos verbais 

(passageiros). 

 No item “diferenciando avaliação de descrição” revela-se a pretensão de 

possibilitar a discriminação do modo como, através da linguagem, comparam-se 

estímulos e modifica-se sua função. A metáfora “Bad Cup” é um modo de 

introduzir a diferença entre as funções diretas (descrição) e indiretas (avaliação) 

dos estímulos, retirando o status de constituição das funções indiretas 
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(valorativas), para uma compreensão destas funções como secundárias e 

dependentes de perspectivas. 

 No item “utilizando objetos para representar pensamentos e sentimentos”, o 

objetivo é similar ao do item “objetificando os estímulos”, porém a ênfase é dada 

na possibilidade de aceitar os pensamentos e sentimentos perturbadores como 

uma ação intencional, uma escolha de se relacionar com os estímulos de forma 

aberta (sem emitir respostas de fuga e esquiva). Uma vez que é constatado que 

estamos de um modo ou de outro em relação com os estímulos aversivos 

encobertos, isto é, mesmo nas respostas de fuga e esquiva estamos nos 

relacionando com eles, então é mais vantajoso se relacionar com eles permitindo 

sua permanência (aceitação), pois deste modo eles perdem suas funções 

evocativas de fuga e esquiva. 

 A utilização de “E” em vez de “MAS” funciona como uma relação entre 

estímulos não excludentes (opostos) que facilita as situações de exposição, e 

outras em que o estímulo aversivo aparecer, no sentido dele não estar relacionado 

por oposição a um estímulo reforçador, o que diminui também sua função 

evocativa de respostas de fuga e esquiva. 

 Referir-se a pensamentos e sentimentos como tais proporciona uma 

discriminação dos estímulos verbais em relação aos estímulos presentes nas 

contingências passadas. Tal discriminação é importante, pois indica que a 

aversividade presente no estímulo verbal é condicionada (não é intrínseca ao 

estímulo), em outras palavras, não é o fato que é aversivo em si, mas sim a 

referência a ele. Esta estratégia facilita diminuir o valor evocativo de respostas de 

fuga e esquiva dos estímulos aversivos verbais. 

  

Concluindo, o objetivo das fases Desfusão e Aceitação é estabelecer um 

novo modo de se relacionar com os estímulos aversivos encobertos, 

enfraquecendo suas funções evocativas de respostas de fuga e esquiva e 

“permitindo” deliberadamente a presença destes estímulos. Este objetivo é 

importante no processo terapêutico porque possibilita ao cliente responder por 

reforçamento positivo mesmo com estimulações aversivas. Os processos 
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envolvidos para se alcançar este fim fazem parte do enfraquecimento do controle 

dos estímulos verbais sobre as respostas do indivíduo. Estes procedimentos são 

os seguintes: 

 

. explicitação da função filogenética dos estímulos verbais e suas limitações – 

diminuição de credibilidade; 

 

. exposição a estímulos verbais; 

 

. discriminação das relações funcionais presentes na estimulação aversiva, nas 

respostas de fuga e esquiva e seus efeitos no repertório; 

 

. explicação das relações arbitrárias entre estímulos e a diferença entre as funções 

diretas e indiretas; 

 

. utilização de convenções verbais que proporcionam relações não excludentes 

entre estímulos; e 

 

. identificação das funções indiretas dos estímulos verbais. 

 

 Com a explicitação da função filogenética dos estímulos verbais e suas 

limitações procura-se diminuição de “credibilidade” do cliente na linguagem; a 

discriminação das relações funcionais presentes na estimulação aversiva, nas 

respostas de fuga e esquiva e seus efeitos no repertório, a explicação das 

relações arbitrárias entre estímulos, a diferença entre as funções diretas e 

indiretas, assim como a identificação das funções indiretas dos estímulos verbais 

servem para possibilitar ao cliente perceber as variáveis controladoras de  seu 

comportamento e suas implicações;  a exposição a estímulos verbais altera a sua 

função aversiva.  

 Após o indivíduo identificar e alterar sua relação com os estímulos verbais 

aversivos encobertos, resta estabelecer os reforçadores positivos centrais da vida 
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do indivíduo (valores) e desenvolver os repertórios que os produzem (ações com 

compromisso). 
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O MEIO DO HEXÁGONO 

 
 O meio do hexágono de flexibilidade psicológica é composto pelo Contato 

com o Momento Presente e o Self como Contexto. Estas duas fases são pré-

requisitos para o trabalho das demais fases. Tanto para que o cliente consiga se 

“desfundir” de seus pensamentos e sentimentos, como para ele aceitá-los, 

identificar seus valores e agir com, ele precisa estar presente na sessão e ter uma 

perspectiva de si mesmo como um contexto em que ocorrem os pensamentos e 

sentimentos. Caso isto não aconteça naturalmente, o terapeuta deve dispor de um 

tempo para alcançar estes pré-requisitos com o cliente. As fases de Contato com 

o Momento Presente e do Self como Contexto oferecem discussão, exercícios e 

metáforas para chegar a estes objetivos. 

 

 

CONTATO COM O MOMENTO PRESENTE 

 

 O contato com o momento presente é fundamental para que qualquer 

técnica seja usada. O indivíduo precisa estar presente na situação para que possa 

vivenciar os exercícios ou compreender as metáforas. Para além da terapia 

também é vantajoso que o cliente saiba estar atento para os eventos que estejam 

acontecendo no momento. Estar no presente nos torna mais sensíveis às 

contingências vigentes, promove mais discriminações e nos torna mais hábeis 

para nos comportarmos de forma eficiente. Porém estamos acostumados a nos 

preocupar com o futuro ou remoer o passado, e são poucas as ocasiões em que 

estamos completamente no presente, o que é uma ironia uma vez que 

vivencialmente só existe o presente. 

 Entrar em contato com o momento presente é uma forma de se voltar para 

a experiência, de estar sob controle das contingências, das funções diretas dos 

estímulos. Para explicar ao cliente como fazer isto, pode-se usar situações 

relatadas por ele em que estava em contato com o momento presente, ou referir-

se às situações que costumam evocar este tipo de presença, como admirar um 
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por do sol ou olhar para uma paisagem. Exercícios de meditação auxiliam o 

indivíduo a estar no presente, pois direciona sua atenção para o ambiente 

(incluindo seu próprio corpo). 

 O contato com o momento presente envolve uma noção de si mesmo (self) 

como um contexto; o indivíduo é alguém que passa pelas experiências e é a 

constante na linha do tempo. Estas duas noções (estar em contato com o 

momento presente e o self como contexto) são intimamente ligadas e os 

exercícios e metáforas que os abordam são geralmente os mesmos. Para melhor 

compreendê-los, eles serão apresentados na fase Self como Contexto em que 

esta noção é colocada mais detalhadamente. 

 

 

SELF COMO CONTEXTO 

 

 Através da nossa capacidade humana de relacionar estímulos 

arbitrariamente, nós não só aprendemos a abstrair e avaliar o mundo, mas nós 

aprendemos a fazer isto com nós mesmos. A capacidade auto reflexiva gera uma 

concepção conceitual de si mesmo, isto é, nos auto-definimos como 

individualidade por conceitos, adjetivos valorativos como “sou simpática, chata, 

extrovertida, desajeitada, teimosa, etc.” Pense em todos os aspectos que o 

definem como tal; todos eles são construções verbais de comparação entre 

estímulos, comparação esta entre os mais diversos estímulos e o estímulo que 

chamamos de “eu”. A implicação deste self conceitual é que ele limita o repertório, 

a possibilidade de ação. Quando alguém diz ser introvertido, está indicando que 

há maior probabilidade de agir como tal. Estas formulações são auto-regras que 

podem  tornar a pessoa muito insensível às contingências. Assim, a situação 

muda e o indivíduo continua a se comportar como antes, sem se adaptar, pois 

este é quem ele “é”. Na verdade nosso comportamento tende a mudar 

constantemente, somos seres mutáveis e graças a isto sobrevivemos.  

 A noção de self mais saudável é a de contexto, de perspectiva, é conceber 

a si mesmo como um observador dos eventos, o contexto no qual as experiências 
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ocorrem. É o mesmo que dizer que o indivíduo passa pelas experiências e sua 

essência é justamente esta de expectador, e não as experiências. A perspectiva / 

expectador não envolve uma postura passiva, mas sim constitui a unidade de 

ação permanente através dos acontecimentos. Esta noção é positiva porque 

propicia a mudança por não estar relacionada a algum aspecto específico de 

personalidade, e por dar a segurança de que o indivíduo provê de um lado 

permanente, contínuo no tempo. Outra vantagem da concepção de self como 

contexto é a ênfase do indivíduo em contato com a experiência, com as funções 

diretas dos estímulos e não com formulações verbais destes (funções derivadas).  

 O foco clínico desta fase é explicitar que a concepção conceitual de si 

mesmo é inerentemente advinda de julgamentos, que conceber a si mesmo como 

um observador / expectador facilita o contato com os eventos encobertos 

desagradáveis, além de ir além das avaliações. Outro foco desta fase é 

demonstrar que o self como contexto é reconhecido na experiência e não através 

da lógica. 

 A metáfora mais utilizada nesta fase é a “Chessboard”. Ela propicia que o 

cliente comece a entender do que se trata a concepção de self como contexto. 

 

The Chessboard 

 

 Imagine a chessboard that goes out infinitely in all directions. 

It’s covered with black pieces and white pieces. They work together 

in teams, as in chess – the white pieces fight against the black 

pieces. You can think of your thoughts and feelings and beliefs as 

these pieces; they sort of hang out together in teams too. For 

example, “bad” feelings (like anxiety, depression, resentment) hang 

out with “bad” thoughts and “bad” memories. Same thing with the 

“good” ones. So it seems that the way the game is played is that we 

select the side we want to win. We put the “good” pieces (like 

thoughts that are self-confident, feelings of  being in control, etc.) on 

one side, and the “bad” pieces on the other. Then we get up on the 
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back of the black horse and ride to battle, fighting to win the war 

against anxiety, depression, thoughts about using drugs, whatever. 

It’s a war game. But there’s a logical problem here, and that is that 

from this posture huge portions of yourself are your own enemy. In 

other words, if you need to be in this war, there is something wrong 

with you. And because it appears that you’re on the same level as 

these pieces, they can be as big or even than you are – even 

though these pieces are in you. So somehow, even though it is not 

logical, the more you fight the bigger they get. If it is true that “is you 

are not willing to have it, you’ve got it”, then as you fight these 

pieces they become more central to your life, more habitual, more 

dominating, and more linked to every area of living. The logical idea 

is that you will knock enough of them off the board that you 

eventually dominate them – except that your experience tells you 

that the exact opposite happens.  Apparently, the white pieces can’t 

be deliberately knocked off the board. So the battle goes on.  You 

feel hopeless, you have a sense that you can’t win, and yet you 

can’t stop fighting. If you’re on the back of that black horse, fighting 

is the only choice you have, because the white pieces seem life 

threatening. Yet living in a war zone is no way to live. 

 

As the client connects to this metaphor, it can be turned to the issue 

of the self. 

 

CLIENT:…Am I the board? 

THERAPIST:  It’s useful to look at it that way. Without a board, 

these pieces have no place to be.  The board holds them. For 

instance, what would happen to your thoughts if you weren’t there to 

be aware that you thought them?  The pieces need you. They 

cannot exist without you – but you contain them, they don’t contain 

you.  Notice that if you’re the pieces, the game is very important; 
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you’ve got to win, your life depends on it. But if you’re the board, it 

doesn’t matter whether the war stops or not. The game may go on, 

but is doesn’t make any difference to the board. As the board, you 

can see all the pieces, you can hold them, you are in intimate 

contact with them; you can watch the war being played out in your 

consciousness, but it doesn’t matter. It takes no effort. 

                                            (Hayes, Strosahl e Wilson, 1999, p. 190 – 191)20 

                                                 
20  Tradução livre: O tabuleiro de xadrez 

 

 Terapeuta: Imagine um tabuleiro de xadrez que vá infinitamente em todos as 

direções. É coberto com as peças pretas e as peças brancas. Elas trabalham juntas em times, 

como no xadrez - as peças brancas lutam contra as peças pretas. Você pode pensar que seus 

pensamentos, sentimentos e crenças são como estas peças; eles se agrupam em times também. 

Por exemplo, os sentimentos “maus” (como a ansiedade, depressão, o ressentimento) se agrupam 

com pensamentos “maus” e memórias “más”. A mesma coisa com os “bons”. Então parece que a 

maneira com que o jogo acontece é que nós selecionamos o lado que nós queremos que ganhe. 

Nós colocamos as peças “boas” (como os pensamentos que são de autoconfiança, sentimentos 

de  estar no controle, etc.) em um lado, e as peças “más” do outro. Então nós montamos no cavalo 

preto e vamos para a batalha, lutando para ganhar a guerra contra a ansiedade, depressão, 

pensamentos sobre usar drogas, o que quer que seja. É um jogo de guerra. Mas há um problema 

lógico aqui, e é nesta postura que uma parte enorme de você mesmo é seu próprio inimigo. Ou 

seja, se você precisa estar nesta guerra, há algo errado com você. E porque você parece que está 

no mesmo nível que estas peças, elas podem ser tão grandes ou maiores do que você é - mesmo 

que estas peças estejam em você. Assim, de algum modo, mesmo não sendo lógico, quanto mais 

você luta, maiores elas ficam. Se for verdade que “se você não estiver disposto a ter, você tem,”  

então quanto mais você luta com estas peças, mais centrais elas se tornam na sua vida, mais 

habituais, mais dominadoras e mais conectadas com todas as áreas da sua vida. A idéia lógica é 

que você as tirará do tabuleiro o bastante para que eventualmente as domine - a não ser que sua 

experiência que lhe diga que é exatamente o oposto o que acontece.  Aparentemente, as peças 

brancas não podem ser deliberadamente retiradas do tabuleiro. Então a batalha continua.  Você se 

sente sem esperança, você tem uma sensação de que você não pode ganhar, e mesmo assim 

você não pode parar de lutar. Se você estiver montado no cavalo preto, lutar é a única escolha que 

você tem, porque as peças brancas parecem ter sua vida ameaçada. Contudo, viver em uma zona 

de guerra não é uma maneira viver. 
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 Esta metáfora demonstra a diferença do conteúdo e do contexto em termos 

de self. Quando o indivíduo está fundido com o conteúdo de seus pensamentos e 

sentimentos, normalmente tem uma concepção de si mesmo conceitual; na 

medida em que ele adota uma concepção de self como contexto, sua 

individualidade está na perspectiva dos eventos, e não dentro deles. No decorrer 

das sessões, quando o cliente estiver se fundindo com seus pensamentos e 

sentimentos, o terapeuta pode referir-se a esta metáfora, perguntando se ele está 

no nível das peças ou no do tabuleiro. Outra característica fundamental 

demonstrada nesta metáfora é que não é possível paz de espírito no nível das 

peças, de fusão com os eventos encobertos. As peças, os eventos verbais são 

inerentemente relacionados a outros e se avaliados / comparados, sempre haverá 

conflitos entre eles, pois sempre que houver um bom, é porque o outro é pior. 

Então somente há paz no nível do tabuleiro, do contexto. 

 Embora as metáforas ajudem, o self como contexto deve ser vivenciado 

para ser compreendido inteiramente. Para isto há o exercício “Observer”: 

 

 

                                                                                                                                                     
 Enquanto o cliente se conecta a esta metáfora, ela pode ser dirigida/traduzida para 

a questão do self. 

 

 Cliente: … Sou eu o tabuleiro? 

  

 Terapeuta:  É útil olhar dessa maneira. Sem um tabuleiro, estas peças não têm 

nenhum lugar para ficar.  O tabuleiro as sustenta. Por exemplo, o que aconteceria a seus 

pensamentos se você não estivesse lá para perceber que você os pensou?  As peças precisam de 

você. Elas não existem sem você - mas você as contém, elas não contêm você.  Observe que se 

você for as peças, o jogo é muito importante; você tem de ganhar, sua vida depende disso. Mas se 

você for o tabuleiro, não importa se a guerra  pare ou não. O jogo pode continuar, mas não faz 

nenhuma diferença para o tabuleiro. Como o tabuleiro, você pode ver todas as peças, você pode 

sustentá-las, você está intimamente em contato com elas; você pode ver a guerra começando da 

sua consciência, mas isto não importa. Não requer nenhum esforço. 
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Observer 

 

 We are going to do an exercise now that is a way to begin to 

try to experience that place where you are not your programming.  

There is no way anyone can fail at the exercise; we’re just going to 

be looking at whatever you are feeling or thinking, so whatever 

comes up is just right. Close your eyes, get settled into your chair, 

and follow my voice.  If you find yourself wandering, just gently 

come back to the sound of my voice. For a moment now, turn your 

attention to yourself in this room.  Picture the room. Picture yourself 

in this room and exactly where you are. Now begin to go inside your 

skin and get in touch with your body. Notice how you are sitting in 

the chair. See whether you can notice exactly the shape that is 

made by the parts of your skin that touch the chair. Notice the bodily 

sensations that are there.  As you see each one, just sort of 

acknowledge that feeling and allow your consciousness to move on 

(pause). Now notice any emotions you are having, and if you have 

any, just acknowledge them (pause). Now get in touch with your 

thoughts and just quietly watch them for a few moments (pause). 

Now I want you to notice that as you noticed these things, a part of 

you noticed them. You noticed those sensations… those 

emotions… those thoughts. And that part of you we will call the 

“observer you”.  There is a person in there, behind those eyes, who 

is aware of what I am saying right now. And it is the same person 

you’ve been your whole life. In some deep sense, this observer you 

is the you that you call you.  

 I want you to remember something that happened last 

summer. Raise your finger when you have an image in mind. Good. 

Now just look around. Remember all the things that were happening 

then.  Remember the sights…the sounds…your feelings… and as 

you do that, see whether you can notice that you were there then, 
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noticing what you were noticing. See whether you can catch the 

person behind your eyes who saw, and heard, and felt. You were 

there then, and you are here now. I’m not asking you to believe this. 

I’m not making a logic point. I am just asking you to note the 

experience of being aware and check and see whether it isn’t so 

that in some deep sense the you that is here now was there then. 

The person aware of what you are aware of is here now and was 

there then. See whether you can notice the essential continuity – in 

some deep sense, at the level of experience, not of belief, you have 

been you your whole life. 

 I want you to remember something that happened when you 

were a teenager. Raise your finger when you have an image in 

mind. Good. Now just look around. Remember all the things that 

were happening then. Remember the sights… the sounds…your 

feelings…take your time. And when you are clear about what was 

there, see whether you can, just for a second, catch that there was 

a person behind your eyes then who saw, and heard, and felt all of 

this. You were there then too, and see whether it isn’t true – as an 

experienced fact, not a belief – that there is as essential continuity 

between the person aware of what you are aware of now and the 

person who was aware of what you were aware of as a teenager in 

that specific situation. You have been you your whole life. 

 Finally, remember something that happened when you were a 

fairly young child, say, around age 6 or 7. Raise your finger when 

you have an image in mind. Good. Now just look around again. See 

what was happening. See the sights… hear the sounds… feel your 

feelings… and then catch the fact that you were there, seeing, 

hearing, and feeling. Notice that you were there behind your eyes. 

You were there then, and you are here now. Check and see 

whether in some deep sense the you that is here now was there 
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then. The person aware of what you are aware of is here now and 

was there then. 

 You have been you your whole life. Everywhere you’ve been, 

you’ve been there noticing. This is what I mean by the “observer 

you”. And from that perspective or point of view, I want you to look 

at some areas of living. Let’s start with your body. Notice how your 

body is constantly changing. Sometimes it is sick, and sometimes it 

is well. It may be rested or tired. It may be strong or weak. You were 

once a tiny baby, but your body grew. You may have even have had 

parts of your body removed, as in as operation. Your cells have 

died, and not all the cells in your body were there when you were a 

teenager, or even last summer. Your bodily sensations come and 

go. Even as we have spoken, they have changed. So if all this is 

changing and yet the you that you call you has been there your 

whole life, that must mean that although you have a body, as a 

matter of experience and not of belief, you do not experience 

yourself to be just your body. So just notice your body now for a few 

moments, and as you do this, every so often notice that you are the 

one noticing [give the client time to do this]. 

 Now let’s go to another area: your roles. Notice how many 

roles you have or have had. Sometimes you are in the role of a [fit 

these to the client; e.g., “mother… or a friend… or a daughter… or a 

wife… sometimes you are a respected worker… other times you are 

a leader… or a follower,” etc.]. In the world of form you are in some 

role all the time. If you were to try not to, then you would be playing 

the role of not playing a role. Even now part of you is playing a 

role… the client role. Yet all the while, notice that you are also 

present. The part of you you call you is watching and aware of what 

you are aware of. And in some deep sense that you does not 

change. So is your roles are constantly changing, and yet the you 

that you call you has been there your whole life, is must be that 
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although you have roles, you do not experience yourself to be your 

roles. Do not believe this. This is not a matter of belief. Just look 

and notice the distinction between what you are looking at and the 

you who is looking. 

 Now let’s go to another area: emotions. Notice how your 

emotions are constantly changing. Sometimes you feel love and 

sometimes hatred, sometimes calm and then tense, joyful – 

sorrowful, happy – sad. Even now you may be experiencing 

emotions – interest, boredom, relaxation. Think of things you have 

liked and don’t like any longer; of fears that you once had that now 

are resolved. The only thing you can count on with emotions is that 

they will change. Although a wave of emotion comes, it will pass in 

time. Yet while these emotions come and go, notice that in some 

deep sense that “you” does not change. It must be that although 

you have emotions, you do not experience yourself to be just your 

emotions. Allow yourself to realize this as an experienced event, not 

as a belief. In some very important and deep way you experience 

yourself as a constant. You are you through it all. So just notice your 

emotions for a moment and as you do, notice also that you are 

noticing them [allow a brief period of silence]. 

 

 Now let’s turn a most difficult area. Your own thoughts. 

Thoughts are difficult because they tend to hook us and pull us out 

of our role as observer. If that happens, just come back to the sound 

of my voice. Notice how your thoughts are constantly changing. You 

used to be ignorant – then you went to school and learned new 

thought. You have gained new ideas and new knowledge. 

Sometimes you think about things one way and sometimes another. 

Sometimes your thoughts may make little sense. Sometimes they 

seemingly come up automatically, from out of nowhere. They are 

constantly changing. Look at your thoughts even since you came in 
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today, and notice how many different thoughts you have had. And 

yet in some deep way the you that knows what you think is not 

changing. So that must mean that although you have thoughts, you 

do not experience yourself to be just your thoughts. Do not believe 

this. Just notice it. And notice, even as you realize this, that your 

stream of thoughts will continue. And you may get caught up in 

them. And yet, in the instant that you realize that, you also realize 

that a part of you is standing back, watching it all. So now watch 

your thoughts for a few moments – and as you do, notice also that 

you are noticing them [allow a brief period of silence]. 

 So, as a matter of experience and not of belief, you are not 

just your body… your roles… your emotions… your thoughts. These 

things are the content of your life, whereas you are the arena… the 

context… the space in which they unfold. As you see that, notice 

that the things you’ve been struggling with and trying to change are 

not you anyway. No matter how this war goes, you will be there, 

unchanged. See whether you can take advantage of this connection 

to let go just a little bit, secure in the knowledge that you have been 

you through it all and that you need not  have such an investment in 

all this psychological content as a measure of your life. Just notice 

the experiences in all the domains that show up, and as you do,  

notice that you are still here, being aware of what you are aware of 

[allow a brief period of silence]. Now again picture yourself in this 

room. And now picture the room. Picture [describe the room]. And 

when you are ready to come back into the room, open your eyes. 

                                            (Hayes, Strosahl e Wilson, 1999, p. 193 – 195)21 

                                                 
21  Tradução livre: O Observador 
 
 Nós iremos fazer agora um exercício que é uma maneira de começar a tentar experimentar 

esse lugar onde você não é sua programação.  Não há como alguém falhar neste exercício; nós 

somente iremos olhar para qualquer coisa que você esteja sentindo ou pensando, então o que 

aparecer está certo. Feche os olhos, permaneça sentado na sua cadeira, e siga a minha voz.  Se 
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você se encontrar vagueando, apenas volte-se gentilmente para o som da minha voz. Por um 

momento agora, volte a sua atenção para você nesta sala.  Imagine a sala. Imagine você nesta 

sala exatamente onde você está. Agora comece a ir para dentro de sua pele e a entrar em contato 

com seu corpo. Note como você está sentando na cadeira. Veja se você pode observar 

exatamente a forma que tomam as partes de sua pele que tocam a cadeira. Observe as sensações 

corporais que estão presentes.  Enquanto você vê cada uma delas, somente tome conhecimento 

da sensação e permita que sua consciência continue (pausa). Observe agora qualquer emoção 

que você tiver, e se você tiver alguma, apenas a reconheça (pausa). Agora entre em contato com 

seus pensamentos e apenas assista-os silenciosamente por alguns momentos (pausa). Agora eu 

quero que você observe que enquanto você observou estas coisas, uma parte de você as 

observou. Você observou aquelas sensações… aquelas emoções… aqueles pensamentos. E essa 

parte de você nós chamaremos de “você observador”.  Há uma pessoa lá dentro, atrás desses 

olhos, que está ciente do que eu estou dizendo agora. E é a mesma pessoa que você tem sido a 

sua vida inteira. Num sentido profundo, este observador é o você que você chama de você.  

 Eu quero que você se lembre de algo que aconteceu no último verão. Levante o seu dedo 

quando você tiver uma imagem em mente. Bom. Agora apenas olhe ao redor. Recorde de todas as 

coisas que estavam acontecendo lá.  Lembre-se da vista… os sons… seus sentimentos… e em 

quanto você faz isto, veja se você pode observar que você estava lá, observando o que você está 

observando. Veja se você pode perceber a pessoa atrás dos seus olhos que viu, e ouviu, e sentiu. 

Você estava lá, e você está aqui agora. Eu não estou pedindo que você acredite nisto. Eu não 

estou provando um ponto lógico. Eu apenas estou pedindo que você note a experiência de estar 

ciente e verifique, e veja se não é deste modo que em algum sentido profundo você que está aqui 

agora, estava lá. A pessoa ciente de que você está ciente está aqui agora e estava lá também. 

Veja se você consegue perceber a continuidade essencial - em algum sentido profundo, no nível 

da experiência, não da crença, você tem sido você sua vida inteira. 

 Eu quero que você se lembre de algo que aconteceu quando você era um adolescente. 

Levante seu dedo quando você tiver uma imagem na mente. Bom. Agora apenas olhe ao seu 

redor. Recorde todas as coisas que estavam acontecendo. Lembre-se da vista… os sons… seus 

sentimentos… demore o tempo que for. E quando estiver claro o que tinha lá, veja se você pode, 

apenas por um segundo, perceber que lá havia uma pessoa por trás de seus olhos que via, e 

ouvia, e sentia tudo isso. Você estava lá também, e veja se não é verdade - como uma 

experiência, não uma crença - que há como uma continuidade essencial entre a pessoa ciente de 

que você está ciente agora e a pessoa que estava ciente de que você estava ciente como um 

adolescente nessa situação específica. Você tem sido você sua vida inteira. 

 Finalmente, recorde algo que aconteceu quando você era uma criança razoavelmente 

nova, por exemplo, em torno de 6 ou 7 anos de idade. Levante seu dedo quando você tiver uma 

imagem na mente. Bom. Agora apenas olhe ao redor outra vez. Veja o que estava acontecendo. 
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Olhe a vista… ouça os sons… sinta seus sentimentos… e então perceba o fato de que você estava 

lá, vendo, ouvindo, e sentindo. Observe que você estava lá de atrás de seus olhos. Você estava lá, 

e você está aqui agora. Repare e veja se em algum sentido profundo você que está aqui agora 

estava lá. A pessoa ciente de que você está ciente está aqui agora e estava lá também. 

 Você tem sido você sua vida inteira. Em toda parte você esteve, você esteve lá observado. 

Isto é o que eu quero dizer por “você observador”. E desta perspectiva ou ponto da vista, eu quero 

que você olhe para algumas áreas de sua vida. Vamos começar com seu corpo. Observe como 

seu corpo muda constantemente. Às vezes está doente, e às vezes está bem. Pode estar 

descansado ou cansado. Pode estar forte ou fraco. Você uma vez foi um bebê pequenino, mas seu 

corpo cresceu. Você pode até mesmo ter tido partes de seu corpo removidas, como numa 

operação. Suas células morreram, e nem todas as células do seu corpo estavam lá quando você 

era um adolescente, ou mesmo no último verão. As sensações corporais vêm e vão. Mesmo 

enquanto estamos falando, elas mudaram. Então se tudo isto está mudando e no entanto você que 

você chama por você tem estado aí sua vida inteira, isso deve significar que embora você tenha 

um corpo,  tratando-se de uma experiência e não de uma crença, você não tem a experiência de 

ser somente o seu corpo. Então apenas observe seu corpo agora por alguns momentos, e 

enquanto você faz isto, de vez em quando observe que você é aquele que observa (dê ao cliente 

tempo para fazer isto). 

 Agora vamos para uma outra área: seus papéis. Observe quantos papéis você tem ou 

teve. Às vezes você está no papel de (exemplifique com papeis que o cliente tenha; por exemplo, 

“mãe… ou um amigo… ou uma filha… ou uma esposa… às vezes você é um trabalhador 

respeitado… outras vezes que você é um líder… ou um seguidor,” etc.). No mundo de formatos, 

você está em algum papel toda hora. Se você tentar não estar, então você estará no papel de não 

estar num papel. Mesmo agora parte de você está num papel… o papel do cliente. Contudo, neste 

meio tempo, observe que você está também presente. A parte de você que você chama de você 

está prestando atenção e ciente de que você está ciente. E em algum sentido profundo, esta parte 

de você não muda. Então seus papéis estão mudando constantemente, no entanto você que você 

chama por você tem estado presente na sua vida inteira, embora você tenha papéis, você não 

experiencia ser seus papéis. Não acredite nisto. Isto não é uma questão de crença. Somente veja 

e observe a distinção entre o que você está olhando e você que está olhando. 

 Agora vamos para uma outra área: emoções. Observe como suas emoções estão 

mudando constantemente. Às vezes você sente amor e às vezes ódio, às vezes calma e então 

tensão, alegria – aborrecimento, felicidade - tristeza. Mesmo agora você pode estar 

experimentando emoções - interesse, tédio, relaxamento. Pense nas coisas de que você já gostou 

e de que não gosta mais; medos que uma vez você teve e que agora estão resolvidos. A única 

coisa de que você pode ter certeza em relação às emoções é que elas mudarão. Embora uma 

onda de emoção venha, ela passará com o tempo. Mesmo que estas emoções venham e vão, 
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observe que em algum sentido profundo aquele “você” não muda. Ocorre que embora você tenha 

emoções, você não experiência você mesmo sendo somente suas emoções. Permita-se perceber 

isto como um evento da experiência, não como uma crença. De alguma maneira muito importante 

e profunda você experiência você mesmo como uma constante. Você é você através disso tudo. 

Então apenas observe suas emoções por um momento e enquanto você o faz, observe também 

que você as está observando (permita um período breve de silêncio). 

 Agora vamos para a área mais difícil. Seus próprios pensamentos. Os pensamentos são 

difíceis porque tendem a nos enganchar e nos puxar fora de nosso papel como observador. Se isto 

acontecer, apenas se volte para o som da minha voz. Observe como seus pensamentos estão 

mudando constantemente. Você costumava ser ignorante - então você foi à escola e aprendeu 

pensamentos novos. Você ganhou novas idéias e conhecimentos novos. Às vezes você pensa 

sobre as coisas de uma maneira e às vezes de outra. Às vezes seus pensamentos podem fazer 

um pouco de sentido. Às vezes eles parecem vir automaticamente, do nada. Eles estão mudando 

constantemente. Olhe para os seus pensamentos desde que você veio para cá hoje, e observe 

quantos pensamentos diferentes você teve. Mesmo assim, num sentido profundo você que sabe 

que você pensa não está mudando. Isto deve significar que embora você tenha pensamentos, 

você não experiência você mesmo como sendo apenas os seus pensamentos. Não acredite nisso. 

Apenas repare. E observe, mesmo enquanto você repara isto, que seu curso de pensamentos 

continua. E você mesmo assim pode se pegar neles. No entanto, no instante que você perceber 

isto, você também percebe que uma parte de você está atrás deles, prestando atenção neles 

todos. Então agora preste atenção nos seus pensamentos por alguns momentos - e enquanto você 

faz isto, observe também que você os está observando (permita um breve momento de silêncio). 

 Assim, como uma experiência e não uma crença, você não é somente o seu corpo… seus 

papéis… suas emoções… seus pensamentos. Estas coisas são o conteúdo da sua vida, visto que 

você é a arena… o contexto… o espaço que eles preenchem. Enquanto você vê isso, observe que 

as coisas contra as quais você vem lutando e tentando mudar não são você de qualquer maneira. 

Não importa como esta guerra esteja, você estará lá, imutável. Veja se você pode tomar vantagem 

desta conexão para abrir mão apenas um pouco, seguro no conhecimento de que você tem sido 

você durante tudo isto e que você não precisa investir em todo este conteúdo psicológico como 

uma medida de sua vida. Apenas observe as experiências em todos os domínios em que 

aparecem, e enquanto você faz isto, observe que você ainda está aqui, estando ciente de que você 

está ciente (permita um breve período de silêncio). Agora imagine outra vez você nesta sala. E 

imagine agora a sala. Imagine (descreva a sala). E quando você estiver pronto para voltar para a 

sala, abra seus olhos. 
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Após o exercício, o terapeuta conversa sobre a experiência do cliente, 

porém sem analisá-la ou interpretá-la.  

O importante desta fase é focar-se na experiência do cliente. Evita-se a 

lógica e procura-se não reforçar a concepção conceitual do cliente, o que ele 

afirma ser. Temas como a espiritualidade podem ser abordados pelo cliente pela 

natureza polêmica da questão de quem somos nós, o que nos define. Cabe 

lembrar que a dita espiritualidade aqui tratada é uma perspectiva, e não uma 

crença.  

Os indícios de que o cliente está pronto para a próxima fase é quando este 

se percebe olhando para eventos encobertos e não dos eventos encobertos. Ele 

também passa a “não se levar muito a sério” e a praticar atos de aceitação 

espontaneamente.    
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LEITURA BEHAVIORISTA RADICAL DOS PROCEDIMENTOS DAS FASES DE 

CONTATO COM O MOMENTO PRESENTE E SELF COMO CONTEXTO 

 

 As fases de Contato com o Momento Presente e Self como Contexto são 

pré-requisitos para as demais fases. O que para a ACT é necessário para que o 

indivíduo possa realizar a desfusão de seus pensamentos e sentimentos, se 

relacione com eles de forma mais saudável, esclareça valores de vida e tenha 

ações com compromisso, é estar em contato com as contingências e ter uma 

percepção de si propícia a mudanças.  

 O objetivo da terapia é diminuir a estimulação aversiva e aumentar as 

contingências de reforçamento positivo que não tenham conseqüências a médio e 

longo prazo aversivas. O cliente chega à terapia por ter fontes significativas de 

estimulações aversivas. Seu próprio comportamento está de alguma forma 

mantendo esta situação de tal modo que ele é levado a solicitar ajuda de um 

profissional. Através das intervenções do terapeuta, o cliente muda seu 

comportamento para que a contingência aversiva também se modifique. É disso 

que se trata a terapia: mudar uma situação incômoda da vida do cliente pela 

mudança do próprio cliente.  

 Skinner pretendia utilizar a análise funcional para “mudar o indivíduo”, 

porém numa escala maior, ao nível cultural. Sua proposta era um replanejamento 

cultural em que o controle aversivo praticamente não existisse. Ele reconheceu 

que tal proposta era inviável tendo em vista nossa sociedade atual, mas que este 

era um norte a ser seguido.  

 Na terapia, este direcionamento está presente nos objetivos do tratamento; 

a questão é como viabilizá-los. Até este momento, o cliente já fez análise de 

contingências, já percebeu suas estratégias de resolução de problemas, 

identificou sua tentativa de controle dos eventos encobertos e sua ineficácia a 

médio e longo prazo, se desfundiu de seus pensamentos e sentimentos e está se 

relacionando com eles mais naturalmente. Em termos de mudanças 

comportamentais, o indivíduo discriminou as variáveis de seu comportamento e os 

processos que envolvem estimulação aversiva, o que constitui uma operação 



 109

motivadora para emitir respostas diferentes daquelas que mantêm as 

contingências aversivas. Porém isto implica num conflito entre a situação aversiva 

que o levou à terapia e uma situação nova em que é proposto para o indivíduo não 

emitir respostas de fuga e esquiva na presença de estímulos aversivos encobertos 

(aceitação). Esta proposta é feita porque além deste controle não ser efetivo, a 

estimulação aversiva encoberta geralmente é proveniente de processos verbais de 

relações entre estímulos que amplificam, disseminam e criam estimulações 

aversivas, que por sua vez evocam respostas de fuga e esquiva, resultando numa 

restrição do repertório geral do indivíduo e limitando sua vida a escapar das 

“coisas” desagradáveis. Para que o cliente responda sob controle de reforçadores 

positivos em vez dos negativos, trabalha-se com exposição destes estímulos 

aversivos encobertos (desfusão), para diminuir sua função evocativa de respostas 

de fuga e esquiva. As fases seguintes de definição de valores a ações 

comprometidas com estes também vão ao encontro do objetivo de estabelecer o 

controle dos comportamentos do cliente por reforço positivo. 

 Para todos estes processos de mudança comportamental é necessário que 

o cliente entre em contato com a contingência, com sua experiência. Os eventos 

encobertos estão inseridos em contingências, porém elas envolvem em sua 

maioria elementos verbais, em que os estímulos têm suas funções modificadas. A 

mudança comportamental implica justamente em sair deste controle de estímulos 

verbais, que evocam muitas vezes respostas de fuga e esquiva, para ficar sob 

controle da função direta dos estímulos do ambiente. Este é o propósito da fase do 

Contato com o Momento Presente. 

 A fase do Self como Contexto auxilia na mudança de um outro aspecto. 

Pela nossa tradição cultural mentalista, tendemos a ver a individualidade como 

personalidade detentora de determinadas qualidades, isto é, consideramos certos 

atributos como constituintes de quem somos. Estas qualidades e atributos indicam 

uma maior ou menor probabilidade de nos comportarmos de uma determinada 

maneira, que dizemos que é como nós somos. O grande problema do mentalismo 

constitui-se na afirmação de que estes aspectos são inerentes à pessoa, em 

outras palavras, eles brotam da pessoa, são o que a pessoa é. A perspectiva do 
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behaviorismo radical se distingue por considerar que a causa dos comportamentos 

e tendências (que são chamadas de personalidade) não é a própria pessoa, mas 

sim as histórias filogenética, ontogenética e cultural. Não significa que o 

mentalismo não leve em consideração a história da pessoa, mas a ênfase da 

causalidade reside nos processos psíquicos. A implicação mais importante da 

noção de personalidade diz respeito à mudança. Se para mudar o comportamento, 

mudam-se as contingências (importância do contato com as contingências), para 

mudar nossa tendência a agir, numa tradição mentalista (não nas linhas de teorias 

psicológicas mentalistas), temos que mudar nossa personalidade, quem nós 

somos. A questão é que a noção de personalidade remete a algo mais estático do 

que a concepção de individualidade da filosofia do behaviorismo radical, segundo 

a qual estamos constantemente mudando nosso comportamento. 

 Em termos técnicos, relacionamos nossa pessoa, que é um estímulo, a 

outros estímulos, e respondemos de acordo com eles como uma regra. Se o 

comportamento do indivíduo está sob controle de regras que geram 

insensibilidade às contingências não descritas na regra (aspectos que não se 

encaixam na personalidade), então este indivíduo deixa de interagir com o 

ambiente e provavelmente terá conseqüências aversivas. Ao direcionar o indivíduo 

para a contingência, procura-se justamente restabelecer sua interação e abrir a 

possibilidade de mudança do comportamento. 

 O conceito de self como contexto é uma maneira de expor esta visão do ser 

humano em constante mudança do behaviorismo radical. É um conceito 

interessante porque além de propiciar a mudança, indica que uma parte se 

mantém, há uma constante na interação entre o organismo e o ambiente, que é 

justamente a individualidade. Isto gera um conforto por afirmar que mesmo 

mudando, o indivíduo é ele mesmo. Este conceito de self como contexto está a 

serviço de discriminar sob quais estímulos as respostas do cliente estão, se elas 

estão sob controle dos estímulos verbais (concepção conceitual de self) ou se 

estão sob reforçadores positivos (o que o indivíduo quer – valores). O objetivo é 

criar uma condição de escolha – mesmo na presença de estímulos verbais 

aversivos, responder sob controle de reforçadores positivos. 
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 Tanto na fase de Contato com o Momento Presente como no Self como 

Contexto, o objetivo é propiciar a mudança comportamental, de comportamentos 

controlados por estímulos aversivos para comportamentos controlados por 

reforçamento positivo. A metáfora “Chessboard” explica o conceito de self como 

contexto, facilitando a discriminação do controle de estímulos das respostas do 

cliente. O nível das peças refere-se ao controle da estimulação aversiva, dos 

estímulos verbais que se relacionam e geram muitas vezes aversividade. O nível 

do tabuleiro é o do self como contexto, que realça a possibilidade de “escolha”, de 

mudança comportamental. 

 O exercício “observer” novamente trata da concepção de self como 

contexto. O terapeuta, através do comportamento verbal, cria uma contingência 

em que o cliente revê diversas outras contingências passadas em que são 

observados os estímulos do seu próprio corpo e do resto do ambiente. O 

terapeuta também conduz o cliente (Sds verbais do terapeuta para respostas de 

observação do cliente) a perceber que em todas as contingências ele está 

presente e se mantém na linha do tempo, continua ele mesmo, gerando confiança 

no cliente frente a mudanças.  

 Concluindo, estas fases, que são pré-requisitos para as demais, 

constituem-se em conceitos e estratégias que propiciam a mudança 

comportamental por meio de: 

 

. instruções verbais (Sd verbal do terapeuta) que direcionam a atenção do 

indivíduo para a contingência (resposta de discriminação e controle de estímulos 

do ambiente); e 

 

. contingências programadas para treinar a discriminação dos estímulos 

encobertos (na maioria verbais) e dos estímulos do ambiente de fora da pele. 

 

 Tanto nas instruções verbais como nas contingências programadas, os 

objetivos são a discriminação, a constatação da contingência e a possibilidade de 

escolha de ação frente à contingência. 
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O LADO DIREITO DO HEXÁGONO 

 
 O lado direito do hexágono de flexibilidade psicológica é composto pelas 

fases dos Valores e das Ações com Compromisso. Ambas referem-se à 

construção de um padrão comportamental flexível que permita ao indivíduo mudar 

ou manter comportamentos a serviço de seus valores de vida.  

 

 
VALORES 

 

 Os valores são construções verbais globais de conseqüências desejadas na 

vida, direcionamentos de ações. O cliente já possui seus valores, mas 

provavelmente não os têm claros devido a fusões com conteúdos verbais 

perturbadores.  

 O foco teórico desta fase baseia-se no comportamento operante que é 

selecionado pelas conseqüências. As conseqüências passadas que aumentaram 

a freqüência das respostas que as produziram são os reforços, que popularmente 

são identificados como os propósitos de nossas ações, as finalidades. 

Normalmente os reforços positivos generalizados que não têm conseqüências 

indesejáveis a médio e longo prazo são considerados, em formulações verbais, 

como valores. O comportamento verbal permite que as conseqüências sejam 

relacionadas às respostas mesmo quando apresentadas posteriormente, o que 

possibilita a formulação de valores. 

 Os valores são diferentes dos objetivos, pois se apresentam de formas mais 

gerais, abstratas e não podem ser completamente satisfeitos, são como 

qualidades da ação; já os objetivos são as próprias ações, mais concretos e 

suscetíveis à saciação. Os valores são direções que organizam os objetivos de 

forma coerente. 

 A falta de valores é ocasionada por uma história da vida muito aversiva, na 

qual o indivíduo não faz construções futuras por defesa, por temer que sua história 

de punição ou ausência de reforçadores positivos se repita. Quando há 
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sofrimento, indica algo com que o indivíduo se importa e que não tem. É por isto 

que os assuntos tratados na fase de Desfusão são fundamentais nesta fase.  

 As características dos valores são: abertura para a vulnerabilidade, 

vitalidade, escolha e orientação pelo momento presente. 

 O foco clínico desta fase é explicar o caráter significativo que os valores 

acrescentam à vida, definir os valores pessoais do cliente; identificar os objetivos 

específicos e ações que seus valores indicam; diferenciar valor de objetivo, de 

julgamento e de pressão social; esclarecer que os valores são definidos em parte 

por comportamentos e não eventos encobertos; e atentar para as armadilhas que 

desviam o cliente de seus valores.  

 O cliente tem que entender exatamente o que é um valor para que consiga 

definir os seus próprios. Para isto necessita-se fazer algumas distinções: 

 

. Valor como direção de ação X sentimento 
 Ter um valor é ter uma direção de ação na vida. Não é um sentimento de 

valorizar algo, pois os sentimentos são facilmente mutáveis e os valores não 

dependem de como a pessoa está se sentindo no momento; eles são mais 

permanentes, embora possam mudar em virtude da história do indivíduo. Um 

exemplo desta diferença pode ser explicado pela metáfora “Chessboard”: 

 

It’s like the Chessboard Metaphor. There are only two things the 

board can do: hold the pieces and move them all. To move the 

pieces, we have to go from who we are to who we are not, and then 

try to move them around. A logical decision is a movement of the 

board actively linked to the pieces. But because we don’t control the 

pieces, movements of that kind are movements we do not control. A 

choice is moving the board in a direction with the pieces, not for the 

pieces. Choice is like saying to the pieces, “We are moving here,’ 

for no other reason than the fact that you choose to do so. To do 

this, all the pieces must be welcome to come along, and yet not be 
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in charge. So being willing to ‘have what you have’ is what makes 

choice possible.  

                                                     (Hayes, Strosahl e Wilson, 1999, p. 219)22 

 

. Escolha X julgamento 
 Os valores são escolhas feitas com razões históricas. Já o julgamento é 

uma seleção avaliativa entre opções pelas razões. Por exemplo, os animais fazem 

escolhas, mas não avaliam, pois não possuem um julgamento moral. O 

julgamento é definido por convenções sociais sobre o que é certo e o que é 

errado, e não sobre o que as pessoas almejam, como é o caso dos valores. 

 

. Escolha X ações derivadas da lógica 
 As ações derivadas da lógica baseiam-se em construções racionais, e a 

escolha promove ações selecionadas historicamente. Por exemplo, a escolha de 

um tipo de comida favorita é algo que jamais será definido pela lógica, mas será 

por uma história de ter provado diferentes comidas e selecionado a que mais 

apeteceu. Os valores promovem vitalidade justamente por serem direções 

escolhidas com base no que na história do indivíduo foi mais almejado. 

 

. Valores X pressões sociais 
 As pressões sociais estão relacionadas com o julgamento e a moral. Não é 

o que o indivíduo quer e sim o que é melhor para a sociedade vigente. Alguns 

                                                 
22  Tradução livre: O Tabuleiro de Xadrez 
 
 É como a metáfora do tabuleiro de xadrez. Há somente duas coisas que o tabuleiro pode 

fazer: conter as peças e movê-las. Para mover as peças, nós temos que ir de onde estamos para 

onde não estamos, e então tentar movê-las por ai. Uma decisão lógica é um movimento do 

tabuleiro ativamente ligado às peças. Mas porque nós não controlamos as peças, os movimentos 

deste tipo são movimentos que nós não controlamos. Uma escolha é mover o tabuleiro para um 

sentido com as peças, não para as peças. A escolha é como dizer às peças, “nós estamos nos 

movendo,” por nenhuma outra razão se não o fato de que você escolheu fazer assim. Para fazer 

isto, todas as peças devem ser bem-vindas para virem juntas e, no entanto, não estarem no 

comando. Então estar disposto a ’ter o que você tem' é o que faz a escolha possível. 
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clientes podem apresentar pressões sociais como valores e não saber diferenciá-

los. Neste caso o terapeuta leva-o a imaginar situações em que a sociedade não 

está presente, como se o cliente estivesse numa ilha deserta, por exemplo. 

 

. Valores / processo X objetivos / resultados 
 Os valores são qualidades de ação, são o “como”, o processo, e os 

objetivos são os resultados, o fim. Um exemplo desta distinção é a prática de ski. 

O objetivo, o fim é chegar à parte inferior da montanha, porém o valor da 

atividade, o processo, é deslizar até lá. Caso alguém o leve de teleférico até a 

base da montanha, não haverá graça para quem quer esquiar. Uma confusão 

deste tipo bastante comum é a felicidade. Ser feliz é um objetivo; a questão é 

“fazendo o que”? O valor é a qualidade da ação que estará proporcionando a 

felicidade como objetivo.  
 
 Uma vez esclarecido o que é um valor, o terapeuta conduz o cliente a 

identificar os seus próprios.  Os clientes com histórias muito aversivas serão mais 

resistentes em identificar seus valores porque isto evocará respondentes 

desagradáveis condicionados em sua história de vida derivados de quando agiram 

em direção a coisas almejadas e foram punidos ou passaram por processos de 

extinção. É nesta situação que as fases de Desfusão e dos Valores são 

intimamente conectadas. É nos aspectos em que o cliente está mais fundido que 

se encontra aquilo que ele valoriza; afinal é necessário se importar, ser vulnerável 

para que algo te afete. Caso o cliente tenha dificuldade de identificar seus valores 

por causa disso, volta-se aos exercícios e metáforas da Desfusão e pergunta-se 

por que tal pensamento ou sentimento é tão doloroso. A resposta conduzirá ao 

valor, ao que a pessoa quer e que não teve.  

 Algumas metáforas podem ser usadas para facilitar a identificação dos 

valores, como propor que o cliente se imagine em seu velório, e o que ele gostaria 

que as pessoas falassem dele; ou pedir que ele suponha que irá morrer em um 

mês, e o que ele faria; ou perguntar quais seriam os três desejos que ele faria 

caso achasse uma lâmpada mágica. 
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 A investigação dos valores deve envolver todas as áreas da vida do cliente. 

Pode-se usar inclusive uma tabela para facilitar o processo e pedir para que o 

cliente descreva como ele gostaria de ser em cada âmbito de sua vida. Depois é 

pedido que ele enumere o grau de importância de cada modo de ser (valor), o 

sucesso que vem tendo em ser desta forma e a prioridade que tem em sua vida. 

Posteriormente também são identificados os objetivos específicos orientados 

pelos valores, as ações para se alcançar tais objetivos e as barreiras que o cliente 

enfrentará ao executá-las.  

 
Tabela dos Valores 

Área da vida 

Descrição de como 

desejaria ser 

(valores) 

Importância 

na vida 

Sucesso 

que vem 

tendo 

Prioridade
Objetivos 

específicos 
Ações Barreiras 

Relacionamentos 

íntimos / de casal 
       

Relacionamentos 

familiares 
       

Relacionamentos 

sociais 
       

Trabalho        

Estudos        

Lazer        

Espiritualidade        

Cidadania        

Saúde        

Outros        

                                                       (Hayes, Strosahl e Wilson, 1999, p. 226 – 227)23 

 

 Os cuidados que o terapeuta deve ter nesta fase é certificar-se de que o 

cliente entendeu exatamente o que é um valor e sua diferenciação dos objetivos.  

 O cliente está pronto para a próxima fase quando consegue estabelecer 

seus valores, os objetivos específicos e ações necessárias para alcançá-los. 

                                                 
23  Agrupamento de três tabelas apresentadas no livro “Acceptance and Commitment 
Therapy”. 
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AÇÃO COM COMPROMISSO 

 

 

“Se você sempre fizer o que você 

sempre fez, você sempre terá o 

que você sempre teve.” 

                                    “Mãe” Mably 

         (Hayes, Strosahl e Wilson, 1999, p. 235) 

 

 

 O objetivo desta fase é criar e manter mudanças comportamentais a serviço 

dos valores do cliente. Uma vez estabelecidos os valores, objetivos específicos e 

as ações para alcançar estes objetivos, o terapeuta propõe um novo contrato de 

trabalho: fazer da terapia um lugar que promova mudanças para se alcançar os 

valores do cliente.  

 Uma das principais características da ação com compromisso guiada por 

valores é que ela elicia vários eventos privados desagradáveis, como se elucidará 

a seguir. O cliente precisa estar ciente disto e disposto a encarar as 

conseqüências das mudanças comportamentais.  

 O foco clínico desta fase envolve estabelecer a aceitação como principal 

condição para as ações com compromisso; cabe relembrar que a aceitação é uma 

escolha, não uma vontade, e que não é possível aceitar parcialmente algo. As 

ações com compromisso são guiadas pelos valores e normalmente acarretam em 

barreiras por eliciarem eventos encobertos desagradáveis. As barreiras podem 

advir de pressões externas ou psicológicas, que são definidas a partir do modelo 

de psicopatologia da ACT: FEAR (“Fusion” - fusão, “Evaluation” - avaliação, 

“Avoidance” - evitar, e “Reason giving” - dar razão). Dentre estas barreiras, as 

principais são a dor, o trauma e a vitimização. Em contrapartida, o perdão e a 

auto-aceitação colaboram para a permanência nas ações com compromisso e o 

abandono das tentativas de controle dos eventos encobertos.  
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 As ações com compromisso acarretam eventos encobertos desagradáveis 

porque remetem a tentativas passadas que fracassaram e produziram respostas 

emocionais intensas, as quais o cliente provavelmente tem medo de rever. Caso 

necessário, o terapeuta pode provocar tais respostas emocionais na sessão, 

identificar com o cliente qual processo está ocorrendo (fusão com conteúdos 

verbais, avaliações, tentativa de evitar eventos encobertos ou atribuições de 

causas a eventos encobertos), e fazer alguns exercícios da fase de Desfusão ou 

Aceitação. Um exemplo de intervenção nesta situação é perguntar ao cliente se no 

passado, não estar disposto a ter os eventos encobertos desagradáveis o 

impediram de entrar em contato com eles, ou fazer um exercício de meditação em 

que o indivíduo seja levado a ficar de olhos fechados e perceber seu incômodo, 

seus pensamentos, sentimentos, estados corporais etc., e se ele consegue 

permitir que estes pensamentos e sentimentos desagradáveis permaneçam onde 

estão sem precisar se esquivar deles. 

 Às vezes o cliente está parcialmente disposto a permanecer com seus 

eventos encobertos desagradáveis, porém para a aceitação isto não funciona. 

Uma metáfora usada para esclarecer este aspecto é a “Joe the Bum”: 

 

Joe the Bum 

 

 Imagine that you got a new house and you invited all the 

neighbors over to a housewarming party. Everyone in the whole 

neighborhood is invited – you even put up a sign at the 

supermarket. So all the neighbors show up, the party’s going great, 

and here comes Joe-the-Bum, who lives behind the supermarket in 

the trash dumpster. He’s stinky and smelly, and you think, “Oh no, 

why did he show up?” But you did say on the sign, “Everyone’s 

welcome.” Can you see that it’s possible for you to welcome him, 

and really, fully, do that without liking that he’s here? You can 

welcome him even though you don’t think well of him. You don’t 

have to like him. You don’t have to like the way he smells, or his life-
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style, or his clothing. You may be embarrassed about the way he’s 

dipping into the punch or the finger sandwiches. Your opinion of 

him, your evaluation of him, is absolutely distinct from your 

willingness to have him as a guest in your home. 

 You could also decide that even though you said everyone 

was welcome, in reality Joe is not welcome. But as soon as you do 

that, the party changes. Now you have to be at the front of the 

house, guarding the door so he can’t come back in. Or if you say, 

“OK, you’re welcome,” but you don’t really mean it, you only mean 

that he’s welcome as long as he stays in the kitchen and doesn’t 

mingle with the other guests, then you’re going to have to be 

constantly making him to do that and your whole party will be about 

that. Meanwhile, life’s going on, the party’s going on, and you’re off 

guarding the bum. It’s just not life enhancing. It’s not much like a 

party. It’s a lot of work. What the metaphor is about, of course, is all 

the feelings and memories and thoughts that show up that you don’t 

like; they’re just more bums at the door. The issue is the posture 

you take in regard to your own stuff. Are the bums welcome? Can 

you choose to welcome them in, even though you don’t like the fact 

that they came? If not, what’s the party going to be like?  

                                                       (Hayes, Strosahl e Wilson, 1999, p. 240)24 

                                                 
24  Tradução livre: Joe- Bum 

 

           Imagine que você comprou uma casa nova e convidou todos os vizinhos para uma 

festa lá. Todos na vizinhança inteira foram convidados - você pôs até um aviso no super-mercado. 

Assim todos os vizinhos apareceram, a festa estava sendo ótima, e ai chegou Joe-Bum, que vive 

atrás do super-mercado, junto ao lixo. Ele é fedorento, e você pensa, do “Oh não, porque ele 

apareceu?” Mas você disse no aviso, “todos são bem vindos.” Você acha  que é possível para você  

recebê-lo com boas-vindas, e realmente, inteiramente, sem gostar que ele esteja aqui? Você pode 

dar-lhe boas-vindas mesmo que você não pense bem dele. Você não tem que gostar dele ele. 

Você não tem que gostar de como ele cheira, ou de seu estilo de vida, ou de sua roupa. Você pode 

ficar embaraçado com o modo como ele mergulha no ponche ou fica colocando os dedos nos 
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 Um outro modo de colocar esta característica de tudo ou nada da aceitação 

é o ditado zen: “você não consegue pular um canyon em dois passos.” 

 Estas metáforas e exercícios sobre aceitação promovem uma experiência 

que facilita que o cliente permaneça em suas ações compromissadamente mesmo 

quando os eventos encobertos desagradáveis aparecerem em sua vida fora da 

terapia, pois não se trata apenas de tomar uma direção, mas sim de persistir nela 

mesmo frente a obstáculos. 

 Quando as barreiras para as ações com compromisso envolvem dor, 

trauma ou vitimização, os clientes costumam ter auto-regras de que se eles não 

entrarem em contato com o sofrimento, então ele diminui, o que é exatamente o 

oposto. A experiência dolorosa causa sofrimento, mas quando este sofrimento é 

evitado, ele se transforma no desconforto sujo, que causa danos e constitui o 

trauma. Uma metáfora apropriada para demonstrar este processo é a “High 

School Sweetheart”: 

 

 

 

 
                                                                                                                                                     
sanduíches. Sua opinião sobre ele, sua avaliação sobre ele, é absolutamente distinta de sua 

disposição de tê-lo como um convidado em sua casa. 

           Você poderia também decidir que mesmo que você dissesse que todos eram bem-

vindos, na realidade Joe não é bem-vindo. Mas assim que você fizer isto, a festa muda. Agora 

você tem que ficar na porta da casa, fazendo guarda para que ele não possa voltar para dentro da 

festa. Ou se você disser, “Tudo bem, você é bem-vindo”, mas você não acha isso na verdade, você 

quer dizer somente que ele é bem-vindo contanto que permaneça na cozinha e não se misture 

com os outros convidados, então você terá que constantemente ficar de olho nele e sua festa 

inteira será a respeito disso. Neste meio tempo, a vida continua, a festa continua, e você está 

fazendo guarda para o desagradável. Isto não é estar vivendo. Não é bem como uma festa. É 

muito trabalho. A metáfora é, naturalmente, sobre os sentimentos e memórias e pensamentos que 

aparecem e que você não gosta; eles são apenas mais Joes na porta. A questão é a postura que 

você toma a respeito de seus próprios conteúdos. Os Joes são bem-vindos? Você pode escolher 

dar-lhes boas-vindas, mesmo que você não goste do fato de que eles apareceram? Se não, como 

a festa irá ficar?  
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High School Sweetheart 

 

 Recall a time when you were in high school and were in love 

with someone who rejected you. Can you remember how terrible 

the pain seemed to be at the time? For some people, this pain leads 

to lifelong scars, to a pattern of not trusting other people and 

avoiding opportunities for real intimacy. Look at the pain from your 

first rejection and ask yourself: How would it have worked if it really 

was OK just to hurt when you lose something? You have little 

control over the pain in your life – people will reject you, and people 

will die, bad things will happen. Pain is a part of living none of us 

can avoid. But what you do have control over is whether the pain 

turns into trauma. If you are unwilling to hurt, you have to avoid 

pain. Remember how hard it was for you, as a teenager, to open up 

after your first real rejection. But if you don’t open up, the damage 

continues and continues.   

                                       (Hayes, Strosahl e Wilson, 1999, p. 252)25 

 

                                                 
25  Tradução livre: Amor de colegial       

     
 Lembre-se da época em que você estava no colegial e estava apaixonado por 

alguém que o rejeitou. Você consegue recordar quão terrível a dor parecia ser naquela época? 

Para algumas pessoas, esta dor deixa cicatrizes pelo resto da vida, gera um padrão de não confiar 

nos outros e de evitar oportunidades de real intimidade. Olhe para a dor de sua primeira rejeição e 

se pergunte: Como seria se fosse realmente tudo bem apenas sofrer quando você perdesse algo? 

Você tem pouco controle sobre a dor em sua vida – as pessoas irão rejeitá-lo, e as pessoas 

morrem, coisas ruins acontecem. A dor faz parte de estar vivo e nenhum de nós pode evitar. Mas 

aquilo sobre  o que você tem controle é se a dor se transforma ou não em um trauma. Se você não 

estiver disposto a sofrer, você tem que evitar a dor. Lembre-se de como foi difícil para você, como 

um adolescente, se abrir após sua primeira real rejeição. Mas se você não se abrir, os danos 

continuam e continuam.   
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 Uma das formas mais elegantes de aceitação é o perdão e a auto-

aceitação, que devem ser o objetivo das intervenções em desfusão e aceitação. 

 Quanto às técnicas para engajar o indivíduo nas ações com compromisso, 

uma vez trabalhada a aceitação, todos os procedimentos disponíveis na análise 

do comportamento podem ser utilizadas de acordo com o caso. 

 Este processo de mudança comportamental em direção aos valores do 

cliente não precisa terminar na terapia. As sessões vão sendo espaçadas à 

medida que o cliente apresenta abertura para a mudança, até que este consiga 

continuar a transformar seus comportamentos em direção aos seus valores e se 

manter neles por si mesmo. 

 Os cuidados requeridos nesta fase são garantir que os valores sejam 

genuinamente do cliente e atentar para perda de foco nas ações com 

compromisso. Se isto ocorrer, ou as ações não estão correspondendo aos valores, 

ou há mais barreiras que devem ser trabalhadas, ou as mudanças 

comportamentais foram muito abruptas.  
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LEITURA BEHAVIORISTA RADICAL DOS PROCEDIMENTOS DAS FASES DE 

VALORES E AÇÕES COM COMPROMISSO 

 

 As fases de Valores e Ações com compromisso visam alcançar o objetivo 

terapêutico de aumentar os reforços positivos na vida do indivíduo. Tendo ele 

analisado (Desesperança Criativa e Controle é o Problema, Não a Solução), 

diminuído as funções aversivas (Desfusão), e aprendido a conviver (Aceitação) 

com as estimulações aversivas e com os pré-requisitos de estar em contato com a 

contingência (Contato com o Momento Presente), percebendo-se como mutável 

(Self como Contexto), apenas resta identificar os reforçadores presentes e 

potenciais do indivíduo, as contingências necessárias para obtê-los (Valores) e as 

mudanças comportamentais que estas requerem (Ações com Compromisso).  

 Os valores, para Hayes e seus colaboradores, são formulações verbais de 

contingências de reforço positivo e outras conseqüências futuras também 

reforçadoras. Por suas características de abstração e generalidade, referem-se a 

reforços generalizados e com componentes intrínsecos. As respostas destas 

contingências compõem classes superiores de respostas, definidas popularmente 

como o modo de ser (ser uma pessoa amorosa, gentil, esclarecida, etc.). Dentro 

destas classes superiores encontram-se várias outras classes de respostas que 

são estabelecidas como as ações compromissadas guiadas pelos valores. Estas 

têm seus reforços bem delimitados popularmente chamados de objetivos 

específicos. 

 A construção verbal de contingências de reforço positivo com as 

características descritas acima tem vantagens por manter respostas sob controle 

de conseqüências não imediatas. Como organismos, somos sensíveis aos 

eventos que ocorrem logo após nossas ações. Esta característica foi selecionada 

filogeneticamente, mas traz alguns problemas porque o ambiente afeta o 

organismo com a retroação de sua própria resposta não só no momento da ação, 

porém com conseqüências a médio e longo prazo que não são relacionadas com 

a resposta em termos de mudança de probabilidade, isto é, não alteram a 

resposta que gerou a conseqüência. Esta é a base de nossos problemas. Mesmo 
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quando uma resposta traz conseqüências aversivas, se ela existe e se mantém, 

então é reforçada “momentaneamente”. O comportamento verbal, a capacidade 

de estabelecer relações arbitrárias entre estímulos, nos habilitou para sermos 

controlados por conseqüências mais distantes temporalmente de nossas 

respostas. Assim, por meio de regras, ficamos sob controle de descrições de 

contingências que evocam respostas em determinadas situações que produzem 

reforços positivos e/ou conseqüências desejadas a médio e longo prazo. As 

características do reforço das contingências determinadas pelas regras 

correspondentes aos valores – generalizado e intrínseco, tornam as respostas sob 

tais contingências mais facilmente instaladas. Pelo valor ser uma formulação 

verbal sobre contingências de reforço positivo generalizado, o indivíduo não 

depende de uma operação estabelecedora que garanta o valor do reforço. Logo 

as respostas descritas na contingência são evocadas de acordo somente com o 

Sd, não dependem de como o indivíduo está se sentindo ou de qualquer outro 

estado de privação ou saciação.  

 A definição dos valores ocorre de acordo com a história de reforçamento. 

As respostas que no passado foram seguidas por reforçadores aumentam sua 

freqüência, e em geral são percebidas como ações que produzem algo desejável 

ou agradável no caso do reforço positivo, e de alívio nos reforços negativos. Então 

podemos dizer que o que o indivíduo quer fazer ou ser é o que no passado 

produziu resultados tidos como agradáveis e almejados. A origem do que o ser 

humano considera agradável é filogenética. Os indivíduos que gostavam de 

“coisas” que garantiam a sobrevivência, como alimento e sexo, tiveram mais 

chances de se reproduzir e se manter no ambiente. No nível ontogenético, estes 

reforçadores primários foram pareados com outros estímulos numa história de 

reforçamento que compõe o que se define como nossas preferências. Sendo 

assim, os valores diferem de comparações entre estímulos, como as decisões 

baseadas na lógica, ou de convenções sociais mais gerais, como julgamentos. 

 A dificuldade em definir valores e as barreiras que surgem ao se tentar 

alcançá-los deve-se às contingências aversivas. Se durante a história de 

reforçamento o indivíduo foi punido várias vezes ou em grande intensidade após 
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emitir respostas que normalmente produziam reforços, ou teve muitas 

estimulações aversivas em geral, ou passou por significativos processos de 

extinção, então ao considerar, falar sobre ou agir para produzir o estímulo 

reforçador, os estímulos aversivos de sua história de vida que foram 

emparelhados ou relacionados a ele também tornam-se presentes e eliciam 

respondentes considerados desagradáveis,  evocando respostas de fuga e 

esquiva. No modelo de psicopatologia da ACT, estes efeitos de contingências 

aversivas são classificados como: fusão com conteúdos encobertos, que constitui 

numa relação arbitrária forte entre estímulos relacionados com os estímulos 

aversivos das contingências passadas; avaliação, que é a comparação entre 

estímulos, entre eles os aversivos, ou relações de comparação de melhor e pior 

baseadas em treinos de relacionar estímulos no passado; evitar, que são as 

respostas de fuga e esquiva; e dar razão, que são regras que descrevem 

contingências em que as causas do comportamento estão nos comportamentos 

encobertos. 

 Quando a história de coerção é intensa, significa que o indivíduo passou 

por estimulação aversiva, apresentou efeitos colaterais (punição condicionada, 

respostas de fuga e esquiva, agressividade e contra controle) e estes efeitos 

também foram punidos, constituindo assim quadros psicopatológicos. No modelo 

da ACT, quando há um sofrimento e este é evitado, forma-se um trauma que 

acarreta em maiores prejuízos na vida do indivíduo, como a restrição do 

repertório.  

 Tendo em vista que a maioria dos clientes apresenta uma história com 

significativos componentes aversivos, a aceitação – capacidade de mesmo na 

presença da estimulação aversiva responder por reforçamento positivo – é 

novamente trabalhada nestas duas fases (Valores e Ações com Compromisso). 

Trata-se de treinar o autocontrole para não responder por reforço negativo 

(respostas de fuga e esquiva). As metáforas e exercícios destas fases têm 

justamente este propósito. A metáfora do “Chessboard” evidencia o responder sob 

controle de reforçadores positivos, a “Tabela dos Valores” auxilia a identificar as 

contingências reforçadoras positivas, as respostas e conseqüências destas 



 126

contingências e as estimulações aversivas encobertas ou conseqüências abertas 

aversivas (barreiras). Na metáfora “Joe the Bum” trabalha-se a noção de que uma 

resposta de fuga ou esquiva compromete o responder por reforço positivo, e a 

“High School Swetheart” aborda a questão do trauma. 

 Na fase das Ações com Compromisso, técnicas de mudança de 

comportamento podem ser utilizadas, sendo elas baseadas na resposta, na 

conseqüência, no antecedente, na história de contingências, no enfrentamento, 

entre outras. 

 

 Depois de discriminar as contingências, diminuir o controle dos estímulos 

verbais, aprender a permanecer na presença de estimulação aversiva encoberta 

sem emitir respostas de fuga e esquiva, entrar em contato com a contingência, ter 

uma noção passível de mudanças de si mesmo, com as fases de Valores e Ações 

com Compromisso, o indivíduo passa pelos seguintes processos: 

 

. discriminação de reforços positivos e suas respectivas contingências; 

 

. exposição a estimulação aversiva presentes nas contingências de reforço no 

passado, caso necessário; 

 

. estratégias de instalação e manutenção de novos comportamentos. 

 

 A discriminação de reforços positivos e suas respectivas contingências 

definem o novo repertório de que o indivíduo necessita; a exposição a estimulação 

aversiva presente nas contingências de reforço do passado diminui suas funções 

evocativas de respostas de fuga e esquiva; as estratégias de instalação e 

manutenção de novos comportamentos colocam em prática as contingências de 

reforço positivo. 

 Com este último objetivo terapêutico – aumentar as fontes de reforço 

positivo na vida do indivíduo, a terapia vai sendo espaçada até se encerrar. Não é 

necessário que todas as mudanças de comportamento se concretizem na terapia; 
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deve-se apenas garantir a flexibilidade psicológica necessária (condições que 

possibilitem autoconhecimento e autocontrole e, consequentemente, autonomia) 

para que o cliente continue seu processo por si mesmo.  
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PROCESSO TERAPÊUTICO E O TERAPEUTA 

 
 Embora as fases do processo terapêutico tenham sido descritas 

separadamente e seguindo uma ordem para fins didáticos, estas fases 

correspondem a processos comportamentais que podem ser arranjados de 

diferentes formas conforme cada caso. Do mesmo modo que as metáforas e 

exercícios muitas vezes englobam mais de um conceito ou processo que podem 

ser trabalhados conjuntamente, eles também podem ser transformados ou novos 

serem criados que mantenham o mesmo intuito, contanto que sejam mais 

apropriados para o indivíduo em questão. É justamente isto que significam as 

linhas do hexágono de flexibilidade psicológica - uma maior dinâmica entre cada 

processo / fase - processos que não precisam ser realizados nem na ordem 

apresentada, nem por inteiro; pode-se ir e vir em cada fase / processo de acordo 

com a necessidade de cada cliente.  

 O terapeuta que conduz uma ACT tem que estar de acordo com os 

pressupostos teóricos e passar por um questionamento similar ao do cliente. Ele 

deve rever sua vida segundo o modelo da ACT. Isto envolve: 

 

. identificar os problemas de sua vida; 

 

. quais são as estratégias que utiliza para lidar com eles; 

 

. para cada estratégia, analisar sua efetividade a curto, médio e longo prazo; 

 

. identificar similaridades entre as estratégias; 

 

. classificar cada estratégia como de controle ou aceitação; 

 

. perceber o principal tipo de estratégia utilizada em sua vida; 
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. para cada estratégia de controle, identificar o que está tentando controlar, o que 

está sendo evitado e o que está sendo eliminado; 

 

. auto definir-se, como você é, melhores e piores aspectos de sua pessoa; 

 

. realçar os traços positivos e negativos mais fortes de personalidade; 

 

. perguntar-se se estes traços influenciam em sua habilidade de achar soluções 

criativas para seus problemas; 

 

. para cada problema principal de sua vida, identificar as emoções, os 

pensamentos, as memórias e as partes da sua história de vida que eles envolvem 

que são mais difíceis de se lidar; 

 

. observar quais destes conteúdos encobertos considera incompatível com uma 

vida vívida; 

 

. se estiver disposto a entrar em contato com estes conteúdos encobertos, praticar 

permanecer com eles em diferentes contextos, podendo ser utilizados exercícios 

da fase de Desfusão para isto, e perceber a parte de si que está percebendo estes 

conteúdos; 

 

. identificar valores em cada área da vida, os obstáculos para alcançá-los, e quais  

conteúdos encobertos que terá que estar disposto a ter para realizar os valores; 

 

. escolher um valor central da vida, um objetivo derivado dele, e suas respectivas 

ações, considerando a necessidade ou não de estar disposto a ter conteúdos 

encobertos desagradáveis como conseqüência de realizar tais ações (pode ser 

que seja necessário perdoar alguém ou a si mesmo). 
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 Este trabalho pessoal do clínico, além de colaborar com sua própria vida, 

facilita entender os processos que os clientes apresentam e possibilita formas de 

melhor lidar com eles. 
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CONCLUSÃO 

 
 A ACT é uma proposta terapêutica baseada em princípios do Behaviorismo, 

que se utiliza de estratégias interessantes como metáforas e exercícios que 

remetem o cliente a sua própria experiência como referencial da efetividade de 

suas ações, proporciona mudança de função de estímulos aversivos, estimula o 

contato com as contingências e a mudança comportamental, estabelece 

contingências de reforçamento positivo potenciais, e promove o controle de 

respostas por reforço positivo mesmo na presença de estimulação aversiva 

encoberta. 

 A principal particularidade da ACT é a teoria dos quadros relacionais, que 

institui a linguagem, a capacidade de relacionar estímulos arbitrariamente, como o 

principal processo que leva as pessoas a desenvolverem psicopatologias, 

enquanto o Behaviorismo skinneriano atribui ao uso excessivo de controle 

aversivo a causa primordial dos problemas humanos. Esta diferença é polêmica, 

pois a própria linguagem e os processos de relações entre estímulos surgem por 

meio de contingências; por exemplo, a comparação entre estímulos que pode 

atribuir a um estímulo numa relação de melhor e pior uma função aversiva (para o 

estímulo tido como pior). Porém para que um indivíduo seja capaz de fazer tal 

comparação, ele passou por diversas contingências de comparação que tinham 

componentes aversivos. Então a capacidade de estabelecer relações arbitrárias 

entre estímulos cria estimulações aversivas ou são os processos de aquisição de 

tal capacidade que produzem um padrão comportamental sob controle de 

contingências aversivas?  

 A teoria dos quadros relacionais define na ACT uma diretriz de intervenções 

terapêuticas voltadas para o comportamento verbal e os eventos encobertos. 

Todavia, muitas destas intervenções (não da mesma forma) são usadas nas 

terapias baseadas no Behaviorismo skinneriano. Este aspecto voltado aos eventos 

encobertos também sugere questionamentos, pois na terapia lidamos 

predominantemente com o comportamento verbal e com as contingências 

relacionadas a pensamentos (mesmo que em forma de palavras faladas) e 
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sentimentos, que são eventos encobertos. Segundo a teoria dos quadros 

relacionais, ao mudar a função de um estímulo verbal (ou de qualquer outro), a 

função dos estímulos relacionados a ele será também modificada. Então se 

mudamos a função de um estímulo verbal diminuindo seu caráter aversivo, os 

estímulos não verbais relacionados a ele por equivalência diminuirão também sua 

aversividade. Esta teoria dos quadros relacionais, por este aspecto descrito acima, 

atenua ainda mais a diferença entre os eventos verbais e não verbais quanto às 

suas funções. 

 Embora a capacidade de relacionar estímulos e as práticas culturais 

condensadas na linguagem sejam tratadas como fonte dos problemas psíquicos e 

ampliadoras e geradoras de estimulação aversiva, as práticas clínicas derivadas 

de tal concepção são processos bastante conhecidos e utilizados pelas terapias 

derivadas do Behaviorismo skinneriano. Talvez as possíveis diferenças atenuem-

se pelo contexto clínico em que o comportamento verbal é a principal via de 

intervenção. Não parece ser possível considerar tal aplicação de técnicas alheia 

ao Behaviorismo skinneriano, mas sim uma proposta de arranjo terapêutico 

complementar, com suas próprias especificações condensadas na teoria dos 

quadros relacionais, que podem ser tanto consideradas como uma tendência ao 

mentalismo, por sua ênfase nos estímulos encobertos, tanto como uma das 

formas de analisar a capacidade de relacionar estímulos arbitrariamente como 

característica de nossa história filogenética (capacidade orgânica de relacionar 

estímulos arbitrariamente selecionada pela espécie), ontogenética (história de 

contingências de reforçamento como um vasto treino de relacionar estímulos 

arbitrariamente) e cultural (práticas que possibilitaram o grupo sobreviver).  Assim, 

os processos utilizados na ACT, descritos segundo a concepção Behaviorista 

skinneriana, tomam a forma seguinte: 
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DESESPERANÇA CRIATIVA E O CONTROLE É O PROBLEMA, NÃO A 

SOLUÇÃO 

 
. acolhimento / empatia, através da validação das experiências, tentativas de 

resolução dos problemas e percepção das estratégias de controle dos eventos 

encobertos como ineficazes (reforçamento positivo social das respostas verbais de 

falar de seus problemas); 

 

. treino discriminativo, com as perguntas “o que o cliente quer, o que já tentou e 

como funcionou (a longo e curto prazo, e em termos de limitações na vida)”; 

 

. modelagem de respostas  verbais de análise funcional do cliente, com base no 

treino discriminativo; 

 

. constatação da ineficiência das tentativas de controle dos eventos encobertos 

(respostas de fuga e esquiva dos eventos encobertos), pela análise funcional e o 

conceito de funcionamento do sistema nervoso por “adição” (discriminação das 

relações funcionais); 

 

. discriminação de classes de respostas – controle dos eventos encobertos; 

 

. estimulação, através dos processos citados acima, de variabilidade 

comportamental como uma classe de respostas de ordem superior. 

 
DESFUSÃO E ACEITAÇÃO 

 
 explicitação da função filogenética dos estímulos verbais e suas limitações; 

 

. exposição a estímulos verbais; 
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. discriminação das relações funcionais presentes na estimulação aversiva, nas 

respostas de fuga e esquiva e seus efeitos no repertório; 

 

. explicitação das relações arbitrárias entre estímulos e a diferença entre as 

funções diretas e indiretas; 

 

. utilização de convenções verbais que proporcionam relações não excludentes 

entre estímulos; e 

 

. identificação das funções indiretas dos estímulos verbais. 

 
CONTATO COM O MOMENTO PRESENTE E SELF COMO CONTEXTO 

 
. instruções verbais (Sd verbal do terapeuta) que direcionam a atenção do 

indivíduo para a contingência (resposta de discriminação de controle de estímulos 

do ambiente); e 

 

. contingências programadas para treinar a discriminação dos estímulos 

encobertos (maioria verbais) e dos estímulos do ambiente de fora da pele. 

 
VALORES E AÇÕES COM COMPROMISSO 

 
. discriminação de reforços positivos e suas respectivas contingências; 

 

. exposição a estimulação aversiva presente nas contingências de reforço no 

passado, caso necessário; 

 

. estratégias de instalação e manutenção de novos comportamentos. 
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 Este arranjo de intervenções serve aos dois propósitos principais da ACT: 

abandono da tentativa de controle dos eventos encobertos e responder sob 

controle de reforçadores positivos mesmo na presença de estimulação aversiva 

encoberta. Estes propósitos, além de permearem as intervenções, trazem consigo 

uma postura frente à vida, um modo de ser humano, que implica essencialmente 

em auto-aceitação e integridade nas ações em direção aos valores pessoais. 
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