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Giovana (14) morava com o pai Roberto (32), a mãe Silvana (29) e a irmã Tamires 
(11). Cursava o primeiro ano do ensino médio em um colégio particular quando iniciou 
os atendimentos psicoterapêuticos. Silvana procurou o atendimento para a filha com 
as queixas de distúrbio de ansiedade, agressividade e choro em excesso. Giovana, 
por sua vez, se queixava de ser ignorada pelos colegas da escola e de ter dificuldade 
de relacionamento com o pai, a mãe e a irmã. Em sua história de contingências de 
reforçamento (CR), Giovana relatava ser responsável pela realização de algumas 
atividades domésticas em sua casa durante o período em que não estava na escola, 
as quais continuaram a ser realizadas durante todo o processo terapêutico. Possuía 
um círculo de amigos limitado e sua relação com a família era predominantemente 
conflituosa. A relação de Giovana com a patroa da mãe, Tereza, era boa, permeada 
por muito diálogo e atenção. Porém, após Giovana contar ter sido abusada 
sexualmente pelo marido de Tereza, esta preferiu não manter mais contatos com a 
família da cliente. As principais dificuldades da cliente eram: dificuldade em emissão 
de comportamentos desejados e eficazes de contracontrole, no relacionamento com o 
pai, por exemplo, diante de comportamentos agressivos de Roberto, excesso de 
emissão de comportamentos indesejáveis de fuga/esquiva em situações aversivas, 
déficit nos repertórios para iniciar e manter interações interpessoais, excesso de 
emissão de comportamentos com função punitiva e falta de repertório para planejar e 
organizar seus estudos. Os principais objetivos da terapia foram: diminuir a emissão 
de comportamentos de fuga/esquiva indesejados e instalar comportamentos mais 
desejados diante de CR aversivas; desenvolver repertórios para iniciar e manter 
relações interpessoais, desenvolver repertórios desejados para lidar com situações-
problema; instalar e desenvolver repertório de planejamento de estudos; discriminar as 
interações entre seu comportamento e as consequências produzidas por ele e ficar 
sob controle do horário inicial da terapia. Os principais procedimentos empregados 
foram: descrição das CR em operação, fornecimento de instruções verbais, descrição 
de métodos de planejamento e organização de estudos e realização de uma sessão 
de orientação com a mãe. Como resultados, a cliente passou a: emitir 
comportamentos desejados de interação social e resolução de problemas; discriminar 
comportamentos indesejados e estabelecer relações entre esses comportamentos e 
algumas consequências aversivas; planejar e organizar seus estudos; chegar no 
horário correto das sessões; ficar menos sob controle de regras e discriminar suas 
mudanças de comportamento. 
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