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Wanderlei (31), solteiro, namorava Leopoldo (24) há três anos. Foi encaminhado para 
terapia por recomendação das pessoas com quem trabalhava, pois estas notaram que 
o cliente estava perdendo peso. O cliente queixou-se de dificuldades alimentares e do 
falecimento do irmão. De forma secundária, queixou-se das dificuldades e 
insatisfações no relacionamento com Leopoldo e relatou que se sentia “perdido” diante 
de todos os acontecimentos de sua vida. A terapeuta percebeu que o cliente usava da 
queixa do transtorno alimentar para produzir reforçadores positivos na sua interação 
com as pessoas e que apresentava comportamentos agressivos e impulsivos, que 
demonstravam baixa tolerância à frustração. Apresentava uma preocupação excessiva 
com a opinião do outro, excesso que também foi observado em relação à sua 
aparência. O cliente emitia tatos distorcidos em relação ao que acontecia em sua vida. 
A história de contingências de reforçamento (CR) revelou que, por ser uma criança 
acima do peso, Wanderlei sempre foi alvo de piadas entre os colegas da escola e 
entre os familiares, tais como irmãos, tios e primos, o que caracterizava uma situação 
bem aversiva. Após ter emagrecido e entrado para o grêmio da escola, passou a ser 
querido entre os colegas. O cliente atribuía o respeito que passou a receber ao seu 
emagrecimento. No entanto, a mudança no comportamento dos colegas ocorreu 
devido à emissão de comportamentos mais adequados do cliente, como, a formação 
de novos vínculos com as pessoas e o oferecimento de reforçadores aos outros. 
Pode-se afirmar que a preocupação excessiva em relação ao corpo e à aparência 
foram produtos da violência que o cliente sofreu na escola e no ambiente familiar. A 
preocupação excessiva com a opinião do outro foi produto colateral dos 
comportamentos emitidos por Wanderlei para sentir-se aceito e produzir reforço 
positivo social para si próprio.. Os objetivos da terapia foram: diminuir as verbalizações 
sobre emagrecimento e o comportamento de queixar-se sobre o peso; instalar 
repertório de comportamentos que produzissem reforços sociais e auxiliar na 
discriminação das consequências de se comportar de forma sensível ao ambiente e ao 
outro. Os procedimentos adotados consistiram em explicação e descrição de 
antecedentes que estavam envolvidos nas respostas emitidas; instrução para a 
emissão de comportamentos de fuga-esquiva funcionais; descrição de CR coercitivas 
e de como o cliente respondia a elas. O cliente apresentou muitas dificuldades em se 
engajar no processo terapêutico e este foi encerrado devido ao baixo comparecimento 
às sessões. 
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