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O caso de Chico (7) enfatiza  a participação da família e suas implicações para o 
processo.  As queixas iniciais da mãe e da professora incluíam dificuldades em emitir 
respostas de autocontrole e em apresentar tolerância à frustração, e excesso de 
comportamentos impulsivos (mantidos por consequências imediatas). Alguns desses 
comportamentos “problemáticos” podem ser exemplificados pela ingestão excessiva de 
água, exagerado comportamento de ir ao banheiro, enurese diurna e noturna e, além 
disso, fala infantilizada. A investigação inicial da história de contingências de 
reforçamento (CR) revelou que, em função de um quadro muito grave de refluxo que 
acometeu Chico ao nascer, os familiares, sensíveis a essa condição, buscavam 
minimizar as possíveis causas ou situações agravantes de seu sofrimento. 
Comportavam-se, assim, em função de produzir reforçadores positivos e, principalmente, 
evitar estímulos aversivos para o menino. Esse padrão de comportamento da família se 
generalizava para todas as interações que mantinham com o cliente e, embora pudesse 
produzir de fato algum conforto ou alívio para Chico, não criou condições para que ele 
aprendesse a lidar por si próprio com estimulação que lhe fosse aversiva (inclusive e, 
mais importante, aquela não relacionada diretamente com seu quadro de saúde). 
Concomitante às sessões com Chico, a terapeuta procurou, em sessões de orientação, 
colocar a família sob controle de como poderiam ter contribuído, ainda que 
inadvertidamente, para produzir e manter as atuais dificuldades de Chico. Ensinou pais e 
avós a como alterar tais CR. Para tal, descreveu CR, utilizou modelos (verbais e não 
verbais), instruções, fading, reforçamento contingente ao desempenho gradualmente 
mais próximo do almejado (inclusive em esquema de economia de fichas). Foram 
observadas mudanças relevantes sobre o controle da enurese diurna, desenvolvimento 
da fala, cumprimento de regras, autocontrole dos comportamentos de urinar, além de 
comportamentos mais adequados para a idade.  
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