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Ana (14), estudante do 1º ano do Ensino Médio, era filha de Rose, empregada 
doméstica em casa da mesma família há 15 anos. A iniciativa para a busca de 
atendimento psicológico partiu da adolescente. Em uma primeira conversa entre mãe 
e terapeuta, Rose relatou que Ana gostaria de fazer terapia para conversar, que a filha 
já havia feito terapia anteriormente e que não observava nenhum comportamento 
considerado problema, uma vez que Ana a ajudava nas atividades de casa e era boa 
aluna. A queixa principal da adolescente era de se sentir muito sozinha, e de ter que 
arcar com muitas responsabilidades da casa, tais como arrumação e cuidados com o 
primo de 8 anos. Queixava-se de não ser reforçada da forma que desejava por sua 
responsabilidade, já que sua mãe não a julgava responsável para outras atividades, 
nas quais, no entanto, seus comportamentos eram compatíveis com sua idade, tais 
como festas, passeios, shows. Com tal crença, a mãe a privava de contato social. 
Outras dificuldades observadas pela terapeuta foram: 1) excesso de respondentes, 
descritos pela cliente, tais como: tristeza, choro, solidão e angústia, 2) 
autoestimulação: a cliente feria o próprio corpo com objetos cortantes, normalmente 
lâminas de depilação, 3) déficit na emissão de verbalizações com função de mando, 
que aumentassem a probabilidade da produção de reforços positivos, 4) déficit de 
respostas de assertividade, 5) déficit no repertório social. Os principais objetivos 
foram: 1) ampliar repertórios sociais, 2) ensinar a cliente a emitir mais respostas 
assertivas, ou seja, expor opiniões, sentimentos e desejos; 3) levar a cliente a emitir 
respostas mais eficazes na produção de consequências reforçadoras positivas para si; 
4) extinguir, a partir da ampliação de repertórios alternativos funcionais, os 
comportamentos de autoestimulação e excesso de respondentes. Os procedimentos 
adotados foram: 1) reforçamento positivo visando ao estabelecimento de vínculo 
terapêutico; 2) estabelecimento de operação motivacional para desenvolvimento dos 
repertórios desejados, 3) instruções verbais, 4)modelos, 5) análises de contingências 
de reforçamento (CR) que levassem a cliente a: (a) enfraquecer o controle dos 
estímulos antecedentes aversivos que pudessem eliciar respondentes e evocar 
comportamento de autoestimulação, b) ficar sensível às consequências de seus 
comportamentos; 6) identificar atividades potencialmente reforçadoras, e então, se 
engajar nelas de forma a produzir os reforçadores esperados. Ocorreu a instalação de 
respostas e repertórios mais eficientes na produção de consequências reforçadoras 
positivas. Ana passou a interagir mais nos grupos sociais e, inclusive, fora do ambiente 
escolar, como na igreja, por exemplo; passou a participar mais de festas e de 
encontros de turma. Para isso, Ana desenvolveu repertório de assertividade que lhe 
permitiu alterar as proibições da mãe. Os comportamentos respondentes, os 
sentimentos de solidão e dor, assim como, os comportamentos de autoestimulação se 
enfraqueceram.  
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