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Bruno (9), filho de pais separados, frequentava uma creche municipal no período da 
manhã e o quarto ano do Ensino Fundamental, em um colégio estadual, no período da 
tarde. De noite, ficava na casa de um tio-avô até que sua mãe, com quem morava, 
fosse buscá-lo. Estava sempre rodeado de pessoas, porém, em um ambiente de 
permissividade e abandono - era mimado, mas pouco amado. A mãe de Bruno o levou 
à psicoterapia com as seguintes queixas: o filho era mimado pelo tio-avô, apresentava 
problemas na escola, privilegiava o brincar e apresentava medo excessivo, sendo esta 
a única queixa apresentada pelo cliente. A avaliação do repertório comportamental 
originado por sua história de contingências de reforçamento (CR) e mantido pelas CR 
atuais demonstrou que Bruno tinha poucas interações com adultos e vivia em privação 
afetiva, o que fez com que seu repertório verbal ficasse empobrecido e aumentasse 
sua responsividade a qualquer condição que lhe produzisse maior atenção. 
Apresentava déficit de repertório verbal para descrever situações cotidianas, 
dificuldade para discriminar e descrever os próprios sentimentos e dos outros e 
excesso de comportamento de brincar, o que prejudicava seu envolvimento e 
participação em outras atividades. A terapeuta definiu como objetivo desenvolver em 
Bruno condições para que ele pudesse identificar situações que lhe fossem aversivas 
de alguma maneira e, consequentemente, pudesse manejar de forma apropriada tais 
situações. Para isso, foram desenvolvidos procedimentos em que o cliente ficasse sob 
controle de outros reforçadores que não o brincar, que possibilitassem desenvolver 
repertório de discriminar e descrever sentimentos, bem como relacionar CR em 
operação aos sentimentos correspondentes, aprimorar o repertório verbal, desenvolver 
repertório de enfrentamento eficiente de eventos aversivos e melhorar a interação 
entre mãe e filho. Os resultados mais expressivos do processo psicoterapêutico 
apontaram que Bruno começou a emitir mais comportamentos da classe conversar, 
mantendo-se por mais tempo interagindo verbalmente, além de demonstrar se sentir 
mais reforçado nessas ocasiões; começou a nomear seus sentimentos e dos outros; 
ampliou seu repertório verbal, o que permitiu que começasse a descrever melhor as 
situações cotidianas; ampliou as interações  mais com a mãe, em situações mais 
reforçadoras para ambos, e diminuiu, em sessão, a ocorrência de comportamentos da 
classe brincar. Concluiu-se que os objetivos foram atingidos, possibilitando o 
encerramento do atendimento psicoterapêutico. 
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