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Teca (08) morava há aproximadamente 3 anos com os pais adotivos, Adélia (48) e 
Osmar (49). Não conheceu o pai biológico e sua mãe biológica (sobrinha de Osmar) tinha 
mais dois filhos de pais desconhecidos, que eram criados por diferentes famílias. 
Cursava o 3º ano do Ensino Fundamental. Durante a entrevista de triagem, a mãe adotiva 
relatou que Teca estava furtando dinheiro dos pais e irmãos em casa e alguns objetos na 
escola (celular, estojo) e “resolvemos procurar ajuda, pois não sabemos como lidar com 
esta situação.” Ao longo das interações com a cliente e com seus pais, foi possível 
identificar que a relação estabelecida entre eles carecia de afeto, sendo permeada por 
condições aversivas: “não é que a gente queria adotar, só que ficou sem opção, né? E a 
gente ficou com dó da menina. Mas o meu marido até hoje é meio assim com isso”. Os 
pais tinham dificuldades de se relacionar com a mãe biológica de Teca, mesmo antes do 
nascimento desta. Generalizaram as funções aversivas que os comportamentos da mãe 
biológica tinham para eles para os comportamentos emitidos por Teca: puniam 
comportamentos de Teca, interpretados por eles como indesejados e não ficavam sob 
controle de comportamentos da criança, usualmente considerados desejados.   É como 
se estivessem se relacionando com a mãe biológica de Teca, não com ela. A cliente 
sentia que não era amada pela família adotiva (os reforços que recebia eram 
exclusivamente contingentes à emissão de comportamentos “esperados”). Tal privação 
de afeto, somada ao histórico de abandono, explicaria alguns comportamentos de fuga-
esquiva indesejáveis e excessos comportamentais que ela, ao emitir, aumentaria a 
probabilidade de manter ou produzir reforçadores sociais ou ter acesso a reforçadores 
materiais. Os procedimentos adotados com a menina (modelação, instrução, 
reforçamento diferencial, reforçamento não contingente a desempenho específico) 
envolveram atividades lúdicas que objetivaram: o fortalecimento do vínculo terapêutico, a 
expressão de sentimentos e o aumento da emissão de respostas de aproximação, as 
quais seriam potencialmente reforçadas positivamente pelos pais. Com os pais, o 
principal objetivo foi torná-los mais sensíveis à Teca e aos comportamentos emitidos por 
ela, minimizando interpretações com função aversiva por produzidas por generalização e 
controle por regras (algo como “filho de peixe, peixinho é!)”. A terapeuta utilizou 
essencialmente: 1) descrição de CR em operação em contraposição às CR passadas e 
de regras disfuncionais; e 2) reforçamento diferencial de comportamentos gradualmente 
mais sensíveis à Teca. A partir das intervenções, foi possível observar indicativos de 
mudanças positivas nas relações pais-filha. 
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