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Willian (10), segundo de quatro filhos, morou com os pais até os quatro anos. Depois, 
morou com a avó materna por três meses. Após esse período, residiu com a irmã da 
avó por quatro anos e, em seguida, com a outra irmã da avó, madrinha do cliente, por 
um ano e oito meses. Voltou, então, a morar com a avó materna. A queixa principal 
feita pela madrinha era que “ninguém mais queria ficar com ele”. Os relatos indicaram 
que ele era “muito desobediente”, apresentava comportamentos de “pegar coisas 
escondidas, ir mal na escola, mentir e furtar”. Diante dos comportamentos 
indesejados, a madrinha passou a bater cada vez mais no menino: “de cinta, corda, 
varal, mangueira e o que estivesse em minha frente”. As dificuldades do cliente 
observadas antes e durante os atendimentos terapêuticos, como: abrir e mexer na 
gaveta de arquivos sem pedir, rabiscar a mesa, pendurar no armário de brinquedos 
(que quase caiu sobre ele), bem como, as dificuldades apresentadas pela madrinha, 
envolviam, principalmente: a. déficit de respostas na discriminação das contingências 
de reforçamento (CR) em operação em sua vida; b. déficit de comportamentos 
específicos para produzir reforços generalizados em seu ambiente social; e c. baixa 
variabilidade comportamental. Como parte dos objetivos terapêuticos, a terapeuta 
buscou: estabelecer vínculo com o cliente, por meio de reforçamento positivo não 
contingente a comportamento específico; descrever contingências que produziam o 
reforço em seu ambiente (por exemplo, “se eu for bem na escola, então não apanho”), 
e ajudar o cliente a discriminar quando seria punido; criar situações em que o cliente 
fosse reforçado e consequenciado positivamente, social (terapeuta) e não socialmente 
(ele mesmo) por seu desempenho (ao aprender a tocar violão, por exemplo); 
discriminar em quais situações ele poderia emitir respostas de xingar diante da 
comunidade social que ele participava, por emissão de respostas da terapeuta que o 
deixassem sob governo de regras (“se os meninos da minha idade estiverem falando 
palavrão, então posso falar também”). Os procedimentos foram estendidos à escola e 
à comunidade familiar do cliente. Os resultados mostraram que o cliente passou a se 
comportar sob governo de regras familiares e sociais, a emitir respostas de discriminar 
e verbalizar sentimentos de autoconfiança, e a produzir reforços generalizados em 
ambientes diversos.   
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