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A mãe de Erick (09) queixou-se na primeira sessão de comportamentos agressivos 
apresentados pelo filho no ambiente escolar e em casa. A professora também fazia 
queixas a respeito de agressões de Erick a colegas de classe que se mostravam 
fisicamente mais frágeis que ele ou que tivessem desempenho acadêmico superior. 
Em casa, Erick agredia o irmão, que era muito habilidoso socialmente e que, apesar 
de dois anos mais novo, apresentava a mesma estatura e peso de Erick (o que 
incomodava muito o cliente). Nas primeiras sessões, observou-se que os padrões 
“agressivos” apareciam em desenhos, jogos e atividades desenvolvidos em sessão, e 
que Erick também apresentava dificuldades relacionadas à interação social (falava 
baixo e sem manter contato visual, não sabia como reagir adequadamente a um 
elogio, não sabia reconhecer/nomear sentimentos). A mãe descrevia que Erick 
passara a se comportar dessa forma após a separação bastante conturbada dos pais,  
pois envolveu uma traição por parte do pai. Ainda de acordo com o relato da mãe, a 
gravidez de Erick foi planejada e muito esperada pelos pais, que namoravam desde a 
adolescência. Erick sempre teve muita atenção dos pais e dos demais familiares, 
mesmo com o nascimento do irmão mais novo. O acesso indiscriminado a 
reforçadores contribuiu para o repertório limitado apresentado por Erick, uma vez que 
não havia relação de contingência entre comportamento e reforço. Durante e após a 
separação, a CR se alterou e os reforçadores sociais passaram a ser produzidos pela 
emissão das respostas agressivas. Dessa forma, a terapeuta procedeu de forma a: 1) 
fornecer possíveis SDs, sob a forma de modelos (verbais e não verbais) e instruções, 
para que Erick se comportasse de forma adequada, e tais comportamentos fossem 
diferencialmente reforçados pela terapeuta e pelos pais; 2) colocar os pais e a escola 
sob controle de quais comportamentos emitidos por Erick deveriam ser reforçados em 
um esquema de DRI; 3) ampliar e alterar o repertório social do cliente, incluindo a  
identificação e expressão de sentimentos, utilizando-se fading, instrução e reforço 
contingente a desempenho gradativamente mais próximo do esperado. A frequência 
dos comportamentos “agressivos” diminuiu em casa e na escola, até que Erick não 
ficou mais de castigo na escola. Cabe destacar também que houve uma 
reaproximação dos pais e Erick se expressou com facilidade ao verbalizar que a 
presença do pai na família lhe agradava.    
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