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Maurício (10) cursava o 4° ano do Ensino Fundamental em uma escola municipal. 
Morava com os avós maternos, uma tia e o irmão gêmeo, Léo. A mãe de Maurício 
faleceu no nascimento dos gêmeos em decorrência de complicações no parto. O pai 
dos meninos, José (39) morava na mesma cidade, com a segunda esposa e uma filha 
de 9 anos. José nunca participou ativamente da criação dos filhos; seus encontros 
eram eventuais. Maurício foi trazido à terapia pela avó, com três queixas principais: 
encoprese (tanto ele como o irmão não conseguiam evacuar no banheiro e, quando 
evacuavam, geralmente, estavam na sala de casa e vestidos, sujando as roupas); 
comportamento "submisso" de Maurício em relação ao irmão; e o comportamento 
tímido de Maurício. No decorrer do processo terapêutico, a terapeuta observou outras 
dificuldades, como: baixa variabilidade no brincar; déficit na discriminação e descrição 
das contingências de reforçamento(CR) em operação; não ficava sob controle da 
estimulação interoceptiva para a resposta de evacuar; pouca variabilidade para se 
engajar em atividades que não as realizadas pelo irmão; ausência de comportamentos 
de fuga-esquiva adequados diante do controle exercido pelo irmão. Além disso, foi 
possível observar dificuldades relacionadas aos comportamentos da avó, como: 
insistência para que os netos se relacionassem com o pai, apesar de não haver 
retorno; liberação de reforços não contingentes aos comportamentos do neto. A 
análise de CR evidenciou que: os reforços não contingentes e sempre iguais 
(carrinhos) influenciaram a baixa variabilidade no brincar e baixa discriminação [Não 
fica claro de que maneira a apresentação dos reforços não contingentes selecionou os 
produtos indicados.]; consequências inadequadas tanto para o comportamento 
desejado de evacuar no vaso, como para o indesejado de não o fazer mantinham a 
queixa de evacuar nos ambientes errados; e que os modelos sociais pouco adequados 
e a dificuldade para evacuar no vaso limitaram a exposição do cliente a interações 
sociais, resultando  no baixo repertório social dele. Diante das análises feitas, foram 
propostos objetivos e procedimentos que visassem à modificação de CR. Alguns 
resultados observados foram: desenvolvimento de repertório de brincar mais variado; 
descrição de algumas CR em operação; desenvolvimento de repertório social mais 
adequado;  desenvolvimento de repertório de enfrentamento em relação ao irmão; avó 
deixou de emitir comportamentos que forçassem o contato e a aproximação entre os 
netos e o pai.  
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