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Este trabalho discute a relevância da análise criteriosa de contingências de 
reforçamento (CR) para a intervenção clínica, em caso de diagnóstico de esquizofrenia 
relatado pela cuidadora. Será analisado o caso de uma adolescente (17); filha de pai 
desconhecido e mãe com diagnóstico de esquizofrenia; moradora de um abrigo de 
crianças e adolescentes abandonados, local onde cresceu. A adolescente apresentava 
como queixas: a) medo de morar sozinha (frente à regra da Instituição de que os 
moradores, ao completarem 18 anos, deviam seguir a vida de forma autônoma); e b) 
necessidade de entender melhor seu diagnóstico. Foram realizadas 38 sessões. 
Durante as análises, identificou-se que a adolescente apresentava como dificuldades: 
a) repertório limitado de autocontrole, com comportamentos tais como, atirar 
instrumentos de precisão do trabalho quando aborrecida com problemas externos ao 
trabalho; b) padrão comportamental com características agressivas e passivas, como, 
por exemplo, ao relatar que sentia vontade de dar um “murro na cara” de quem 
escrevia seu nome errado, ou que se calava quando ofendida; c) baixa autoestima, 
quando não se sentia amada, e temia que as pessoas não conversassem mais com 
ela; e d) envolvimento em relações afetivas instáveis e disfuncionais, com rapazes 
usuários de droga e que namoravam outras meninas simultaneamente. Dada a 
relevância da instalação de comportamentos assertivos, a terapeuta usou de: 
modelação; treino comportamental; instrução verbal; feedback verbal; reforço 
contingente e não contingente aos comportamentos da cliente; descrição de CR; 
fading in de descrição de padrões comportamentais e de perguntas; e fading out de 
instrução verbal. Ao final do atendimento, observou-se: descrições mais ricas de CR; 
aumento de comportamentos assertivos e de tomada de iniciativa que aumentaram a 
probabilidade de reforços positivos; reconhecimento de seus progressos 
comportamentais; desenvolvimento de maior autocontrole; e a descoberta de que o 
diagnóstico de esquizofrenia não se aplicava a ela, o que levanta a hipótese de que 
este que era utilizado pela cuidadora como tentativa de controle de comportamental. 
Conclui-se que a variação e instalação de novos padrões comportamentais demandam 
tempo e um processo intensivo de consequenciação de comportamentos, na tentativa 
de mudar padrões comportamentais desenvolvidos ao longo da vida dos clientes. Esse 
repertório comportamental contém as únicas formas de enfrentamento das situações, 
sendo sua variabilidade pouco reforçada pela comunidade. Dessa forma, deve o 
analista do comportamento utilizar-se das técnicas comportamentais pertinentes ao 
caso em análise, mas é fundamental dedicar atenção ao fato de que qualquer técnica 
pode ser ineficaz, a menos que se tenha uma rica análise das variáveis controladoras 
e mantenedoras do comportamento-alvo da intervenção. 
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