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O presente estudo objetiva descrever o processo psicoterapêutico de Esmeralda (8) e 
evidenciar a importância da atuação dos pais como agentes constituintes do ambiente 
da criança na terapia infantil.  Foram constatadas as seguintes dificuldades da cliente: 
déficit comportamental (em atividades acadêmicas, lúdicas e no contexto familiar), 
dificuldade em discriminar sentimentos, dificuldade em ficar sob controle de estímulos 
que descrevem a contingência de reforçamento (CR) e excesso de respostas de fuga 
e esquiva ineficazes. Tais dificuldades foram produzidas a partir da interação dos pais 
com a cliente, pois esses ficavam predominantemente sob controle das atribuições 
das suas próprias vidas e, consequentemente, pouco ficavam sob controle das ações 
da filha. Esmeralda vivia em um ambiente com pouco afeto e privada de oportunidades 
para comportar-se sob condições adequadas de aprendizagem, que exigiam 
participação e envolvimento dos pais. O contexto familiar produziu o déficit 
comportamental de Esmeralda, como decorrência das seguintes dificuldades dos pais: 
limitavam a exposição de Esmeralda a diferentes ambientes, puniam de forma intensa 
comportamentos que poderiam ser punidos de forma amena e não estabeleciam 
relações entre seus comportamentos e as dificuldades comportamentais da cliente. Os 
procedimentos de intervenção com Esmeralda tiveram por objetivo intensa 
estimulação comportamental, através de procedimentos de imitação, instrução verbal, 
reforçamento positivo e  esvanecimento. Foram realizadas sessões frequentes com os 
pais, de maneira que eles viessem a discriminar a relação correta entre os 
comportamentos que emitiam e as consequências que produziam (representadas 
pelas dificuldades da cliente) e a aprender os procedimentos utilizados pela 
psicoterapeuta com a finalidade de aplicarem no ambiente familiar. Como resultados 
do processo terapêutico, Esmeralda alterou positivamente o rendimento escolar (as 
notas aumentaram), passou a emitir comportamentos de independência no contexto 
familiar (preparar seu lanche, tomar banho sozinha, fazer as lições de casa sem 
auxílio), passou a discriminar mais adequadamente os sentimentos (descrever as 
sensações corporais produzidas pelas CR em operação) e diminuiu a emissão de 
respostas de fuga e esquiva ineficazes (ao invés de evitar envolver-se em atividades 
acadêmicas, passou a manter-se nas atividades propostas). Ao mesmo tempo em que 
em Esmeralda alterou o déficit de repertório, um novo problema comportamental foi 
constatado. A cliente passou a emitir em excesso respostas selecionadas por 
aprovação do outro, ou seja, ficou mais sob controle de reforços arbitrários sociais do 
que de consequências naturais. Os pais instalaram classes de respostas de alto 
desempenho que eram mantidas pela atenção deles. Quando houve a alteração do 
déficit, os pais deixaram de se comprometer com a terapia e desistiram do 
atendimento. Eles comprometeram-se com o processo psicoterapêutico até o 
momento em que as dificuldades da cliente geravam condições aversivas para eles 
próprios.   
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