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Laura (06) frequentava o 1º ano do ensino fundamental, vivia com a mãe e o padrasto. A 
mãe procurou psicoterapia atendendo a demanda escolar e da psiquiatra infantil. 
Segundo ela, Laura apresentava “comportamentos estranhos” e repetitivos e tinha 
dificuldades de socialização. Os “comportamentos estranhos” ocorriam tanto na escola 
quanto em casa. A cliente apresentava sobrepeso e falava excessivamente sobre 
assuntos relacionados a comida. Tinha repertório pobre de brincadeiras, brincava apenas 
de faz-de-conta com enredo repetitivo sobre um filme visto por ela muitas vezes. Usava 
frequentemente onomatopeias, descrevia pouco o ambiente e sentimentos. Esquivava-se 
diante de propostas da terapeuta para que jogassem jogos com regras ou brincassem de 
brincadeiras diferentes. Apresentava excesso de respostas de dependência em relação à 
mãe, pouca autonomia e comportamentos de baixa resistência à frustração. Tinha déficit 
nas habilidades sociais, não relatava parcerias na escola, tinha dificuldade em construir 
vínculos e brincava sozinha. O comportamento dependente, o comer excessivo, as ações 
e falas estranhas compunham uma mesma classe de resposta de fuga-esquiva diante da 
estimulação aversiva: quando era contrariada ou diante de situações novas. Tal classe 
era reforçada pelos adultos que se relacionavam com Laura; assim, a cliente obtinha 
atenção quando emitia os “comportamentos estranhos” e os adultos se comportavam por 
ela. Em decorrência disso, o repertório de fuga-esquiva era fortalecido, os 
comportamentos estranhos aumentavam de frequência e não se criavam oportunidades 
de desenvolver novos repertórios, sejam eles sociais, verbais ou de autonomia. Diante da 
análise das contingências de reforçamento (CR), os objetivos propostos envolviam 
extinguir comportamentos repetitivos e ampliar repertório lúdico, verbal e de habilidades 
sociais. Foram realizados com Laura exercícios de identificação, nomeação e descrição 
de sentimentos; novas brincadeiras; instruções verbais sobre o manejo de conflitos 
dentro e fora da sessão; orientações frequentes com a mãe, presenciais e por e-mail, e 
visitas à escola para acompanhamento e orientação. Laura continuava em atendimento e, 
embora ainda tivesse dificuldades em acatar regras e/ou solicitações da mãe e da 
terapeuta, já apresentava leve aumento no repertório verbal e de brincadeiras 
aprendidas, bem como na aceitação das mesmas. Havia mudado recentemente de 
escola e os responsáveis relataram maior interação com outras crianças e que Laura 
passou a contar o que tinha aprendido na escola. 
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