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Daniel (7) era o filho mais novo, frequentava o 2º ano do Ensino Fundamental. Os pais 

de Daniel procuraram terapia para ele com as queixas: comportamentos infantilizados, 

como fazer xixi na cama; não saber lidar com a ausência da mãe quando ela saía 

para trabalhar. Foram constatadas as seguintes dificuldades do cliente: 

baixa tolerância à frustração em situações de jogos e tarefas escolares; repertórios 

comportamentais abaixo do esperado para idade, como fala de bebê; medo de 

personagens da mídia; dificuldades acadêmicas. Daniel ficou doente logo ao sair da 

maternidade, e foi possível identificar que, desde então, a mãe apresentou 

comportamentos excessivos de proteção, tais como: deixava Daniel faltar à escola 

quando pedia; poupava-o de atividades que o irmão era obrigado a realizar; reforçava 

positivamente os comportamentos infantilizados de Daniel por meio da imitação das 

falas dele e do uso do diminutivo para se referir às coisas dele (“colchãozinho”, 

“joguinho”). Quanto à escolarização, Daniel não passou pela pré-escola, e não havia 

preocupação ou empenho por parte dos pais em relação à aprendizagem escolar; a 

professora também não demonstrava apreensão quanto às dificuldades do garoto. Os 

objetivos terapêuticos foram aprimorar comportamentos de 

autocuidado, especialmente para a eliminação de fazer xixi na cama, utilizando-se 

do sistema de economia de fichas. Também a resposta de amarrar os tênis foi 

instalada pelo uso do procedimento de encadeamento comportamental. Outros focos 

foram: instalação e desenvolvimento de repertórios acadêmicos e escolares com o uso 

dos procedimentos de fading, equivalência de estímulos e reforçamentos contingentes. 

Sessões de orientação com os pais objetivaram dar instruções e ensiná-los a reforçar 

comportamentos desejados e extinguir indesejados. Ao fim da terapia, o vínculo foi 

mantido de forma satisfatória. No que se refere aos autocuidados, Daniel deixou de 

precisar de tanta ajuda para a realização de tarefas, e a frequência do xixi na cama 

diminuiu, mas a Economia de Fichas foi abandonada por falta de adesão da mãe. 

Quanto às atividades acadêmicas, Daniel desenvolveu maior conhecimento 

sobre letras e números. A mãe e o próprio garoto relataram melhor desempenho 

acadêmico. Discute-se que os avanços poderiam ser maiores caso houvesse 

consistência dos pais na aplicação dos procedimentos e engajamento nas atividades 

indicadas pela terapeuta, e se houvesse cooperação por parte da professora. 
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