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Andréia (10) foi encaminhada para a terapia pela escola. Cursava a quarta série do 
Ensino Fundamental e apresentava desempenho escolar abaixo do esperado para sua 
idade e ano acadêmico. As dificuldades da cliente estavam relacionadas com a falta de 
organização e excesso de comportamentos de fuga-esquiva diante de tarefas escolares. 
Além disso, apresentava excesso de respostas de oposição à mãe com função de 
esquiva ou de punição. As dificuldades escolares de Andréia podem ter sido produzidas 
pela falta de rotina e monitoramento das atividades, já que não apresentava distúrbios de 
aprendizagem. A mãe apresentava dificuldades para consequenciar, de forma adequada 
e contingente, os comportamentos de Andréia, o que intensificava os problemas 
comportamentais. Antes de intervir diretamente na queixa, a terapeuta buscou colocar o 
comportamento de Andréia sob controle do contexto da terapia. Para isso, a terapeuta 
descrevia a classe de respostas que a cliente deveria emitir em sessão, as quais teriam 
maior probabilidade de serem consequenciadas positivamente; criava condições para 
que as respostas desta classe pudessem ser emitidas e usava reforçamento diferencial 
para fortalecê-las. Posteriormente, a intervenção foi direcionada às dificuldades escolares 
e ao relacionamento com a mãe. A terapeuta descrevia as possíveis consequências dos 
comportamentos emitidos por Andréia e lhe dava instruções de como poderia se 
comportar para produzir consequências mais reforçadoras e evitar  estimulação aversiva 
no contexto escolar e com a mãe. Buscou-se desenvolver repertório de autonomia por 
meio de instruções e treino direto de respostas de autocuidado e organização escolar. 
Como resultado, o comportamento de Andréia passou a ficar sob controle da terapeuta 
durante as sessões; o desempenho na escola melhorou e a cliente passou a discriminar 
as relações entre suas respostas e as consequências produzidas. Assim, passou a 
produzir mais reforçadores e a se esquivar de forma funcional no contexto escolar. 
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