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Daniel (12) era aluno do oitavo ano do Ensino Fundamental. Morava com a mãe, 
Regina (40) e o irmão mais velho, André (14). Daniel e André eram fruto de um 
relacionamento extra-conjugal do pai e, por isso, não o conheciam, nem mantinham 
contato com ele. O atendimento foi solicitado pela mãe de Daniel e, dentre as queixas 
apresentadas, estavam pouca responsabilidade e dificuldades de interação entre 
Daniel e o irmão. A terapeuta identificou que Daniel  era pouco sensível às pessoas, o 
que se manifestava na baixa densidade de reforços oferecida ao comportamento dos 
outros, bem como um padrão irônico de falar, cuja principal função era punir as 
pessoas com as quais interagia. Um objetivo do processo terapêutico foi aumentar o 
autoconhecimento do cliente, levando-o a descrever eventos privados e a discriminar 
consequências que seu comportamento produzia nos outros. Esperava-se que tal 
mudança de repertório melhorasse as relações interpessoais de Daniel.. Para 
melhorar a sensibilidade de Daniel aos comportamentos do outro, utilizou-se a análise 
da interação entre terapeuta e cliente, como ocasião para manifestação do padrão 
comportamental do cliente e para apresentação de modelos de comportamentos 
alternativos funcionais pela terapeuta. Outro objetivo do atendimento foi fortalecer e 
refinar o repertório de produzir reforçadores para si mesmo, aumentando a autonomia 
do cliente. Ao longo do atendimento, ocorreram episódios que ilustraram a produção 
de reforçadores pelo cliente, bem como o estabelecimento de interações menos 
aversivas entre o cliente e pessoas de sua convivência. A importância de interações 
sociais mais amenas pode ser verificada pelo aumento da probabilidade de 
reforçamento do repertório do cliente e pela diminuição de sentimentos de 
competitividade e rivalidade.    
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