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Leo (15) morava com os pais e o irmão mais velho, cursou o ensino básico em escola 
pública. Passou em processo seletivo para cursar o Ensino Médio em escola 
particular. A mãe procurou atendimento com a queixa de que Leo apresentava 
resistência para frequentar as aulas na nova escola. O cliente trouxe como 
dificuldades o medo de ser reprovado, de tirar notas baixas em algumas matérias e 
sentimentos de ansiedade nas avaliações. O cliente também apresentava repertório 
comportamental limitado para interações sociais, relatava excessivo receio de punição 
e medo de se expor sem a presença da mãe. Foi possível observar que a dificuldade 
social do cliente estava diretamente relacionada à resistência escolar, o cliente 
relatava sentir-se deslocado na nova escola e tinha dificuldades para aproximar-se dos 
colegas.  Sob controle do receio de sofrer reprovação social, o cliente desenvolveu 
elaboradas respostas de fuga-esquiva para não ir à escola. Estas respostas 
geralmente eram reforçadas pela família, que as consequenciava com atenção (R+) e 
reduzia a demanda de estudar. Nessas situações, conversavam sobre a possibilidade 
do filho abandonar a escola particular (R-). As respostas de fuga-esquiva de estímulos 
aversivos produziam alívio imediato (R-); no entanto, consumiam tempo (cliente 
reorganizava a agenda do dia e o material escolar por horas), interferiam na rotina e 
resultavam em prejuízos no convívio social do cliente, o que levou a uma perda 
significativa de reforçadores positivos, como frequentar casa de amigos e ir a 
lanchonetes com os colegas de turma. Os objetivos principais do trabalho foram: (1) 
reduzir o excesso de respostas indesejadas de fuga-esquiva relacionadas a escola, 
como faltar às aulas, choro, insistência para mudar de escola, gastar muito tempo para 
organizar o material e evitar estudar para as provas das matérias que considerava 
difíceis; (2) desenvolver habilidade na interação com o outro (responder às perguntas 
de colegas, iniciar conversas). A intervenção envolveu modelagem, imitação, 
descrição de contingências de reforçamento (CR), instrução e fading out da presença 
da mãe em situações sociais nas quais esta respondia pelo cliente. Foi possível 
observar que Leo passou a descrever maior segurança e autoconfiança para fazer 
provas, o relato sobre o medo de exposição sem a presença da mãe reduziu, Leo 
desenvolveu-se socialmente estabelecendo bons vínculos na escola. 
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