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A criança (9), sexo masculino, apresentava excesso de comportamentos agressivos 
como brigar, bater, agredir verbalmente, cuspir, soltar flatos, tanto na escola quanto 
em casa. Tais excessos comportamentais também foram observados no início da 
terapia; além da emissão de comportamentos de fuga-esquiva diante das tentativas de 
interação por parte da terapeuta, e repertório empobrecido de comportamentos 
adequados que pudessem produzir reforçadores. No contexto familiar, identificou-se 
que os pais: aplicavam  punições constantes e indiscriminadas, raramente manejavam 
contingências de reforçamento (CR) favoráveis à criança; eram pouco afetuosos e 
pouco reforçadores; tinham dificuldades em colocar limites e impor autoridade com o 
filho. Através da análise funcional das CR foi possível avaliar fatores que propiciavam 
a manutenção dos comportamentos indesejados da criança relatados pela mãe e pelo 
padrasto. Desta forma, a intervenção baseou-se  em procedimentos como: extinção de 
comportamentos indesejados diminuíssem de frequência; reforçamento diferencial de 
comportamentos desejados ; treino de discriminação de estímulos, para que a criança 
ficasse sob controle destes, e assim emitisse respostas desejadas a serem reforçadas; 
descrição das CR, para que a criança ficasse sob controle das consequências de seu 
comportamento; apresentação de reforços atrasados para respostas desejadas 
emitidas. com intuito de aumentar a tolerância do cliente à frustração. Os pais também 
foram orientados sobre como impor limites de maneira clara, coerente e firme, e assim 
programar a generalização de classes de repostas instaladas em sessão para outros 
ambientes. Pensando na generalização de comportamentos adequados para outros 
contextos, com outras pessoas, em situações de brincadeira, foram realizadas 
sessões conjuntas com mãe e filho para ensiná-la a: ficar sob controle dos 
comportamentos desejáveis do filho em sessão; brincar com o filho e reforçar os 
comportamentos adequados dele. Após 21 sessões de terapia, observou-se a 
diminuição da emissão de comportamentos agressivos e o aumento de 
comportamentos desejáveis como seguir regras, e aumento da tolerância à frustração. 
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