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Marina (19), solteira, não estudava, nem trabalhava quando iniciou o processo 
terapêutico. Morava com sua tia paterna, tio e primos. Seu pai residia em outro 
Estado, juntamente com a segunda esposa e um irmão de Marina por parte de pai. A 
mãe da cliente faleceu quando Marina tinha onze anos de idade. A cliente buscou 
terapia “por se sentir perdida”, não saber “quais rumos tomar na vida” e por não saber 
lidar com o pai, “agressivo e controlador”. Ao longo do processo terapêutico, percebeu-
se que Marina também se comportava de forma agressiva com o pai, enquanto 
moravam juntos e também nas situações em que se comunicavam a distância, tinha 
dificuldades em expressar seus sentimentos, não discriminava a relação entre seus 
comportamentos indesejados e as consequências advindas deles. Não se mantinha 
em empregos, não conseguia se organizar financeiramente e se comunicava de forma 
inassertiva com o namorado. Esses fatores traziam dificuldades no estabelecimento de 
vínculos sadios e duradouros para a cliente. Ao investigar a história de contingências 
de reforçamento (CR), foi possível identificar que a cliente recebera pouca atenção de 
seus pais durante a infância, poucos modelos de expressão de afeto e empatia, 
fazendo com que não se desenvolvessem sentimentos de autoestima e nem 
sensibilidade para ficar sob controle do que era reforçador ao outro. Marina possuía 
poucas fontes de reforçadores, ficando restrita ao namoro, e acreditava que não 
precisava ter amigos. Tal situação era fruto da falta de repertório social adequado para 
ser agradável e sensível ao outro. Os principais objetivos terapêuticos consistiram em 
desenvolver comunicação adequada; desenvolver repertório comportamental 
adequado para a formação e manutenção de vínculos sociais, bem como sensibilidade 
ao outro. Os procedimentos utilizados para atingir os objetivos terapêuticos foram: dar 
modelos, modelagem, instrução verbal, descrição das CR e reforços arbitrários dados 
pela terapeuta. Alguns resultados obtidos ao longo do processo terapêutico foram: a 
cliente passou a se comunicar de maneira mais adequada com o namorado; passou a 
discriminar a importância dos vínculos familiares e buscou estreitar esses laços, em 
especial com a família de sua tia. Além disso, podem ser considerados como 
resultados terapêuticos: o próprio vínculo estabelecido entre Marina e a terapeuta; e 
sua permanência na empresa onde trabalhava.  
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