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O presente trabalho tem como objetivo propor, sob o enfoque da Terapia por Contingências de 
Reforçamento, a análise dos critérios funcionais adotados para os procedimentos de intervenção, 
com uma cliente que apresentava excesso de comportamentos da classe de respostas 
usualmente nomeada como “inassertividade”. Marta (23), segunda filha entre quatro irmãs, 
morava com os pais, trabalhava como arquiteta e estava noiva. A queixa trazida pela cliente foi 
timidez. A terapeuta identificou a dificuldade de se expressar socialmente de maneira a produzir 
reforçadores positivos ou evitar aversivos para si (não só em situações de lazer, mas também no 
trabalho), bem como a ocorrência de comportamentos de fuga-esquiva disfuncionais em tais 
situações. Breve análise da história de contingências de reforçamento (CR) indicou a influência de 
modelos comportamentais dos pais, assim como instalação e manutenção de comportamentos 
condizentes com as dificuldades atuais por meio de reforçamento diferencial por parte dos pais e 
do noivo. Em contrapartida, comportamentos sociais que produziam consequências que lhe eram 
particularmente reforçadoras eram punidos. Como consequência da baixa exposição social, a 
cliente tinha acesso a poucos reforçadores (tanto sociais, como profissionais), ausência de 
relações de amizade, dependência excessiva do noivo (uma das poucas fontes de reforçadores 
em sua vida). O processo terapêutico envolveu descrição e análise, com a cliente, de CR 
passadas e atuais; descrição e identificação de estímulos que sinalizassem a possibilidade de 
reforçamento social; desenvolvimento de repertório verbal de interação social, durante as 
sessões, por meio de modelação, instrução, reforçamento diferencial, modelagem. Também se 
programou generalização gradual dos repertórios comportamentais para os ambientes extra-
sessão. O foco da apresentação proposta é enfatizar como a função de cada comportamento foi 
privilegiada, em oposição à ênfase nos fenótipos comportamentais supostamente inassertivos ou 
assertivos, para aplicação dos procedimentos descritos. Houve aumento na emissão de 
comportamentos que maximizam a ocorrência de consequências reforçadoras e minimizam as 
aversivas para si e para o outro nas relações sociais, ainda que tais comportamentos ocorressem, 
ainda, de forma intermitente ou incipiente. 
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