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O conjunto de sentimentos e comportamentos a que comumente chamamos 
“autoestima” é produto de Contingências de Reforçamento (CR) de origem social. O 
agente provedor de consequências reforçadoras pode se comportar sob controle de 
comportamentos desejados emitidos pelo outro, mas adicionalmente libera reforços 
sociais generalizados sem atentar para as contingências em operação.  Nesta 
segunda condição, a pessoa sente-se acolhida, amada ou estimada por comportar-se 
em função daquilo que lhe é reforçador. Ambientes que se caracterizam por pobreza 
de reforçamento positivo ou de relações interpessoais nas quais o reforço positivo só é 
liberado contingente a comportamentos desejados pela comunidade sócio-verbal 
dificultam o desenvolvimento de sentimentos de autoestima. O presente estudo de 
caso ilustra as limitações nos sentimentos de autoestima sofridas por Minnie (13) num 
ambiente familiar pouco sensível a ela. Minnie se apresentou apática e monossilábica 
nas primeiras sessões. As principais queixas foram em relação à mãe: “Ela pega muito 
no meu pé; não aguento isso, fica reclamando das minhas amigas, não me apoia em 
nada, não gosta de ninguém”. Em relação às amigas: “Briguei com a Camila, aquela 
menina é uma ridícula, não vou mais falar com ela”. A cliente tinha relações pouco 
afetivas com amigos ou familiares.  Tinha déficit no repertório para demonstrar afeto e, 
quando o fazia, era de forma “forçada”. Não era receptiva, quando pessoas próximas a 
procuravam em busca de alguma ajuda. Dizia: “Não é problema meu; se eu ouvir, vou 
ficar triste”. Na maioria das relações, comportava-se por fuga-esquiva, rompendo o 
contato quando as expectativas que nutria pelas relações não eram atendidas. Em sua 
história de CR, Minnie não teve acesso a modelos funcionais de demonstração de 
carinho, cuidado e afeto. Os pais eram separados desde que a cliente tinha 8 anos e, 
prioritariamente, atendiam às necessidades financeiras e práticas da filha (em 
detrimento de necessidades afetivas). Não acompanhavam sua rotina: Minnie ficava 
dias sem ir à escola e os pais não atentavam para isso. Quando a cliente se mostrava 
triste, a mãe agendava consulta psiquiátrica ou psicológica, mas não se se envolvia 
com as necessidades afetivas da filha: “Não adianta falar com eles, eles não fazem 
nada, ninguém me ouve”. Como a família da cliente não era acolhedora com ela, os 
procedimentos terapêuticos foram dirigidos ao desenvolvimento de relações sócio-
afetivas mais funcionais em outros ambientes. Com o objetivo de desenvolver 
repertório de sensibilidade ao outro, a terapeuta, em sessão, descrevia os 
comportamentos emitidos pela cliente e quais sentimentos estes produziam para a 
terapeuta. Apresentava modelos de como a cliente poderia ser mais acolhedora e 
elogiava quando Minnie era afetiva. A cliente passou ficar mais sensível à terapeuta 
em sessão. Olhava para a terapeuta ao falar ou ao ser questionada, seguia instruções 
e atividades propostas e começou a elogiar alguns comportamentos da terapeuta: 
“você é uma das únicas pessoas que eu confio”.  
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