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A cliente cursava a 5ª série do ensino fundamental na mesma sala que a irmã em uma escola 
municipal de Campinas. As queixas apresentadas pela mãe apontaram déficit de repertório social, 
timidez, dependência afetiva e inassertividade. A análise, a partir do relato da mãe, assim como as 
contingências de reforçamento (CR) identificadas pela terapeuta durante as sessões, revelaram 
que a cliente estava exposta a esquemas de punição contingente e não-contingente e baixa 
frequência de reforçadores para comportamentos adequados. Tais CR produziram 
comportamentos de fuga/esquiva não funcionais e generalizados, déficits de repertório social e 
verbal, inassertividade e sentimentos de baixa autoestima e de baixa autoconfiança. Os objetivos 
terapêuticos foram: a) instalar repertório verbal adequado, por exemplo, respostas diferentes de 
“não”, “não sei” e “ahan”; b) desenvolver assertividade; c) instalar comportamento social mais 
adequado para atividades cotidianas; d) orientar a mãe a identificar estímulos reforçadores para a 
filha e a reforçar diferencialmente comportamentos adequados da cliente, tais como arrumar a 
cama e o quarto, trazer uma amiga para casa, cuidar das unhas e do cabelo. A intervenção com a 
mãe consistiu em orientações verbais para selecionar comportamentos adequados da filha 
usando reforço positivo contingente e o procedimento de economia de fichas. Com a cliente, os 
procedimentos usados foram: a) fading in de perguntas mais complexas; b) modelagem de 
comportamento verbal usando reforçamento diferencial; c) DRO para selecionar respostas 
assertivas e enfraquecer respostas inassertivas. Os resultados observados foram: cliente ficou 
menos exposta à estimulação aversiva produzida pela família e aumentou a emissão de 
comportamentos adequados no ambiente familiar; passou a: 1) emitir comportamentos sociais 
mais adequados com a terapeuta; 2) atender solicitações dos pais e da terapeuta; 3) seguir regras 
enunciadas pela terapeuta, 4) emitir respostas assertivas, como, por exemplo, dizer que não sabia 
escrever o nome da rua do consultório; 5) emitir respostas mais descritivas e informativas, 
diferentes d respostas de fuga/esquiva tais como dizer que ficava com raiva quando a irmã a 
provocava e a irritava ao dizer que ela, a irmã, se parecia com a cantora preferida da cliente. 
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