
Capítulo 16

A criança em seu processo terapêutico: 
reflexões a partir de um estudo de caso

Fátima Cristina Souza Conte 
UEL

/ \ s  publicações mais recentes sobre a terapia comportamental têm mostrado 
que ela está retomando a sua aliança com a Análise do Comportamento. Esta condição 
tem facilitado a tomada de decisão dos clínicos comportamentais, no dia a dia e a 
avaliação do processo terapêutico, após cada sessão. Um aspecto fundamental destacado 
nesta retomada, é o reconhecimento da hipótese de que os problemas da vida diária 
podem e devem ocorrer dentro das sessões psicoterápicas (Kõhlenberg e Tsai, 1991;. 
Kõhlenberg, Tsai, Dougher, 1993).

Aceitar esta possibilidade tem conseqüências importantes, como as que se 
seguem: -  uma vez que o comportamento ocorre na presença do terapeuta, ele pode 
observá-lo diretamente; observando-o, pode especificar melhor qual é o problema 
(descobrir a provável relação de contingências estabelecida), e ainda ter a oportunidade 
de modelar, diretamente, comportamentos clinicamente relevantes. E se o comportamento 
que ocorre em sessão pode ser similar ao que ocorre fora de sessão, está implícita a 
possibilidade de uma similaridade ambiental entre o “setting" terapêutico e o ambiente 
natural. Desta forma, os resultados que são obtidos dentro das sessões, podem ser 
generalizados para o dia a dia do cliente.
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O objetivo deste trabalho é refletir sobre o alcance desta possibilidade no 
atendimento às crianças e isso será feito a partir de um atendimento realizado com um 
garoto de nove anos de idade, filho de bancários, o mais velho dentre três irmãos (uma 
menina e um menino) destacando, basicamente o trabalho feito com ele, diretamente, 
dentro das sessões. A relação estabelecida com os pais e com outros adultos significativos 
foi propositalmente excluída. A terapia semanal durou cerca de um ano e meio, com dois 
anos de seguimento a partir do seu encerramento. Será enfocado aqui, com mais 
especificidade, o processo ocorrido após o estabelecimento da compreensão diagnóstica, 
por parte da terapeuta.

1. A avaliação

1.1 A Queixa dos Adultos Significativos x A Percepção da Terapeuta
Na avaliação, a mãe relatou que a escola havia solicitado o atendimento 

psicológico porque a criança estava com “dificuldade de aprendizagem". Tirava notas 
baixas, solicitava demais a professora e instruções. Sua letra estava ruim, a ponto de 
impedir a correção adequada de suas provas. Havia concordância entre a mãe, a criança 
e a escola quanto às queixas, contudo, para a mãe, a criança tinha uma série de qualidades 
que “compensavam" tais aspectos, como ser muito afetiva, alegre e obediente

A mãe apresentava-se muito risonha, agradável, falante e ao mesmo tempo, 
ansiosa. Em contatos posteriores com a terapeuta, observou-se que ela parecia tentar 
suprimir ou controlar seus sentimentos, pensamentos e sensações não desejados.

O pai não compareceu às sessões, pois não considerava necessária a terapia
do filho.

1.2. A Percepção da Criança Sobre a Queixa:
A criança, como a mãe, era bastante falante. As queixas a incomodavam e 

atribuia seu eventual sucesso escolar ao fato de ficar quieto em sala e ser obediente. 
Evitava errar e, com isso, as “broncas" da professora. Detestava que esta lhe fizesse 
perguntas. Também mostrou que era multo atento ao rosto das pessoas (por exemplo 
dizia:- “professora legal é a que ri muito e a chata é a que tem cara de brava e em burrada").

Na realização de exercícios de fantasia e desenho, mostrou ter excelente 
coordenação motora, mas ser detalhista e lento. Apresentou-se como um menino já 
crescido que era tratado como um bebé. Queria ter mais liberdade e poder explorar o 
mundo, mas era impedido por seus pais, que achavam que o mundo estava muito 
perigoso, e que apenas o seu lar era seguro. Aventurar-se poderia levar a perder-se dos 
pais e a correr muitos riscos nas ruas. Então era melhor obedecer e “só ver o que a mãe 
deixasse"..(sic).

Observou-se que o que ele gostaria de fazer mas não podia, era bastante razoável
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para a sua idade, como: ir e vir de bicicleta à casa de amigos e parentes, que moravam 
próximos a ele, andar a pé pelas redondezas, escolher a roupa que iria vestir, ir ao 
cinema com amigos; ir jogar futebol com a turma e à excursões escolares.

Quando desejava algo que não poderia ter de fato, dizia não importar-se. Veja- 
se, por exemplo o seguinte caso: “gostaria de ter um computador, mas nâo tenho dinheiro 
...” e “não peço para jogar ou mexer no dos amigos, mesmo que eu esteja na casa deles 
e eles tenham... porque não é certo.... Mas não tem problema, eu e minha irmã inventamos 
um monte de coisas lá em casa...inventamos um computador e fingimos que estamos 
jogando. ..isso não ó problema".

Na avaliação de desenvolvimento cognitivo-acadêmico, o resultado obtido foi 
altamente satisfatório. Pode-se observar, no decorrer dos testes, que o cliente, nâo se 
arriscava em nenhuma questão e só respondia com certeza. Mostrou, várias vezes, a 
idéia de que “nâo se devia brigar" e de que era “melhor evitar discussões". Por ex.. disse: 
“Concursos são para a gente nâo ter que escolher as pessoas e aí elas nâo brigam 
entre elas e nem com a gente". Quando errava generalizava a avaliação para a sua 
pessoa. Dizia por exemplo: “sou ruim para caramba”. Ainda, considerava que quando 
se estava com um problema, mesmo que se soubesse como solucioná-lo, era melhor 
recorrer à mâe", do que arriscar-se.

Durante a coleta de dados, a terapeuta procurou demonstrar a sua aceitação 
por qualquer resposta por ele apresentada, demonstrando quando o compreendia e 
fazendo perguntas para esclarecer suas dúvidas. Buscava, com isso, fortalecer a auto- 
exposiçâo do cliente e reduzir ou evitar as esquivas e reações emocionais que pudessem 
advir de sua revelação à terapeuta, de eventos desagradáveis.

2. A compreensão diagnóstica do terapeuta

As informações foram analisadas da forma como se segue, o que nâo significa 
que seja a forma “certa". Ela foi útil para a condução deste caso, mas outro terapeuta 
poderia propor uma outra compreensão, também adequada, seguindo outras pistas. De 
fato, é consenso que cada terapeuta responde ao comportamento de cada cliente, 
segundo seu próprio repertório discriminativo.

Assim, observando o comportamento da mâe e relacionando-o com o 
apresentado pela criança e com a queixa, pareceu à terapeuta que ambos estavam 
tentando negar a ocorrência de certos sentimentos, frente a determinadas situações. A 
função destas respostas de esquiva poderia ser a de tentar minimizar algum problema 
ou sofrimento vigente. Porém, a conseqüência deste procedimento poderia estar sendo 
contrária à meta desejada, ou seja, ao tentar evitar um sofrimento, o cliente e sua mãe, 
poderiam estar provocando a intensificação de reações emocionais que nâo desejavam. 
Este aspecto é bem destacado por Hayes (1987), entre outros.

Veja-se o exemplo anterior, em que a criança esbarrou numa condição impeditiva 
financeira e real. Fantasiou, deixou de olhar para seu sentimento, que era o desejo de
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ter algo aparentemente impossível, minimizou a sua falta e, ao mesmo tempo, não 
apresentou qualquer ação que levasse a obtenção do bem ou da experiência desejada.

Confrontar-se, errar, enfrentar o desagrado e cara feia das pessoas, brigar e 
lutar, em si mesmos pareciam difíceis a ele, como já foi destacado anteriormente. Ser 
obediente, calar-se, procurar identificar claramente o que se esperava dele e fazer o 
possível para apresentar a resposta adequada, era uma forma de tentar evitar tais 
situações. Seguindo no exemplo do computador, apesar de desejá-lo e até fantasiar ter 
a oportunidade be brincar com ele ou tê-lo, isso não o levava a quebrar as regras que 
tinha. Mostrava, assim como era forte o controle de seu comportamento por meio delas. 
Seguir regras, fielmente, lhe parecia útil para evitar fracassos e punições.

As regras, às quais a criança parecia estar seguindo incondicionalmente, eram 
por exemplo: a) não é certo errar, b) não é certo demonstrar o que se quer aos outros, 
c) não é certo pedir o que se deseja aos amigos, d) nâo é certo arriscar-se a errar, e) nâo 
se deve confiar na própria percepção ou capacidade, mesmo para coisas simples, f) não 
se deve brigar, g) deve-se ficar quieto e ser obediente, i) deve-se sorrir sempre, j) deve- 
se evitar alguns sentimentos e assim sucessivamente.

Tentar seguir tais regras e ficar sob controle de tais estímulos verbais, poderia, 
fechando a análise, estar favorecendo a:
a) intensificação de uma série de respondentes, como a ansiedade e a tensão muscular;
b) ocorrência de operantes disfuncionais, como a tentativa de esquivar-se de certos 
sentimentos, com o conseqüente reconhecimento deficitário dos estados subjetivos;
c) pobreza na discriminação das contingências ambientais que geravam regras e 
sentimentos e finalmente.
d) falta de uma discriminação apropriada de condições ambientais, externas ou internas, 
a dificuldade em responder à situações mais complexas do seu dia a dia e exigências 
escolares. Encerrava, assim, o ciclo com o fracasso e todos os efeitos colaterais dele.

3. A prosposta de terapia

A proposta, para a criança, era a de que ela aprendesse a conhecer o seu 
ambiente e a conhecer-se e isso significava comportar-se de uma forma nova e mais 
eficaz, em diferentes situações (discriminativamente). Isso é, agir considerando as dicas 
ambientais e contextuais e as suas reações pessoais, mais do que agir na tentativa de 
seguir regras arbitrárias.

Considerando-se que o auto-conhecimento é de origem social, e só é possível 
em conseqüência da exposição às contingências de reforçamento, cabería à terapeuta 
criar na sessão, um ambiente que fornecesse a estimulação antecedente e o reforçamento 
para a auto-observação, descrição e análise. (Skinner, 1974). Esperava-se que, com o 
auto-conhecimento viesse o auto-govemo, o autocontrole e o estabelecimento de regras
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que não o impedissem de reagir ás demais contingências ambientais.
Com base nestes aspectos, encaminhariam-se as sessões com a criança e a 

mãe, em alerta para possíveis deficits de habilidades e necessidade de seu 
desenvolvimento. Os dados obtidos inicialmente foram discutidos com o cliente, 
destacando-se inclusive, que ele era realmente inteligente e que desenhava muito bem. 
Isso indicava que poderia ter ótimas notas e letra e que caberia à ele e à terapeuta 
descobrirem juntos o que o estava impedindo de sair-se tão bem como era capaz.

3. O processo de intervenção propriamente dito

Esperava-se, portanto, que a criança percebesse como respondia (agia, pensava, 
sentia, sensações), às várias situações propostas em sessão e que observasse as 
conseqüências de suas reações. A partir disso, levantar-se-ia a similaridade entre 
ambiente e resposta na clínica e na situação "natural".

Embora cercado de afetividade e aprovação social, este processo implicará em 
que a terapeuta fosse bastante confrontativa. Enfrentar o confronto, porém , parecia ser 
uma dificuldade importante para esta criança. Assim, tal confronto deveria ir seguindo 
uma ordem crescente de dificuldade, planejadamente, para permitir a modelagem da 
resposta de enfrentamento.

Seguem-se alguns exemplos das estratégias utilizadas no decorrer do processo.
• Composição de uma estória: “ o desentendimento dos bichos..."Observou-se que 
a letra do cliente era, de fato, quase ilegível, apertada, pequena e irregular. Faltavam 
palavras nas frases, sílabas nas palavras, letras nas sílabas. Ao ler a estória, ele completou 
o que faltava. A mensagem contida nela era de que os bichos haviam brigado e que não 
chegavam a um acordo e foi um leão quem havia resolvido a questão, autoritariamente. 
A terapeuta assinalou o que percebeu, valorizou a estória construída e a capacidade do 
cliente de completar o que faltava nas palavras e frases, ao lê-la. O confronto mínimo foi 
feito por ele, através de sua própria leitura.
• Brincar de errado, quem erra ganha, fazer absurdos, fazer artes, (no elevador) ou
(na rua).... sem prejudicaroutro....; Mais confrontos foram feitos, naturalmente pe/as
situações criadas ou verbalmente pela terapeuta, que usou de muito humor nestes 
momentos. Aos poucos, porém, a terapeuta foi se utilizando da introdução gradativa de 
"caras feias" e depois disso veio a "bronca", quando pertinente. Sua reação era de susto 
e era inicialmente minimizada pela terapeuta, até que não o era mais. A proposta era 
que o cliente sentisse e observasse o que acontecia. Ressalte-se que sempre a "cara 
feia" da terapeuta era dirigida para algo que ele houvesse feito e não para ele mesmo 
enquanto pessoa e isso era sempre verbalizado. Paralelamente, valorizaram-se pequenos 
avanços ocorridos, por menores que fossem, na sua capacidade de enfrentamento, auto-
conhecimento ou outros comportamentos apropriados.
• A co-administraçflo foi uma outra estratégia utilizada e ocorreu todo o tempo, 
desde o convite à mãe para sessões com a terapeuta, até à escolha dos recursos 
lúdicos a serem utilizados. A co-administração consistia-se uma oportunidade para tomar
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decisões, com pequeno risco de conseqüências negativas.
• O trabalho com a letra, teve um sentido de “brincar” com ela, para ampliar e 
relaxar, tentando aumentar a leveza do braço e reduzir a tensão muscular, mais do que 
fortalecer sua coordenação motora fina, que parecia suficiente.
• Foram identificados sentimentos em rostos de bonecos, em desenhos e 
imaginaram-se sentimentos em objetos inanimados, como por exemplo em um 
estojo ou um carro. Nestes momentos, o cliente poderia experienciar e falar sobre a 
diferença entre imaginar, a partir de si mesmo, os sentimentos de uma pessoa versus o 
que a pessoa estaria sentindo de fato, naquele momento e mais, avaliar a que ela estava 
respondendo naquele momento. Isso era contrário à idéia de que era possível, sempre, 
identificar o que o outro estava sentindo e comportar-se "do jeito certo" e que o sentimento 
do outro era sempre uma reação ao seu comportamento ou à sua pessoa.
• Nos jogos de competição, ele escolhia e a terapeuta procurava obter aqueles que 
lhe interessavam, mesmo que não os possuísse. Durante as atividades desta natureza, 
ele era solicitado a tomar consciência dos seus sentimentos, pensamentos e outras 
reações. Passou, então, a perceber que solicitava instruções detalhadas e que não se 
arriscava. Aos poucos, a terapeuta dava-lhe menos instruções e valorizava quando ele 
se arriscava. Mais à frente, ocorreu uma situação, onde, sob muita pressão, ele nâo 
conseguiu responder à perguntas simples, do tipo, quantos dias tem uma semana. Com 
a repetição da situação, ele pode observar que quando sentia medo de errar ou arriscar- 
se, ele ficava “burro"! II Já quando nâo tinha este sentimento, respondia a questões muito 
mais difíceis. Pareceu muito agradável a ele perceber isso e para a terapeuta, foi 
gratificante percebê-lo percebendo esta relação.
• Resumir uma estória: Uma das formas de esquiva que o cliente parecia usar era 
“contar uma estória comprida" frente a uma pergunta bem objetiva da terapeuta, que 
geralmente referia-se ao comportamento dos pais, ao ambiente familiar ou a algum 
comportamento seu, passível de punição segundo os critérios sociais. Cada vez mais, 
propunha-se a explicitação desta esquiva e a proposta de falar claramente, sem a 
“enrolaçâo de contadores de estórias". Isso foi transformado em jogos de competição, 
onde a objetividade e a fala direta eram valorizadas.
• Brincar sem compromisso de aprender ou entender alguma coisa também 
acontecia e tinha como propósito vivenciar os sentimentos aí produzidos e avaliar o 
quanto a atividade em si mesma , era gratificante.
• Solução de Problemas Cotidianos: muitos problemas do seu dia a dia eram trazidos 
e procedia-se à sua análise e ao levantamento de alternativas para solucioná-los.

Em conseqüência de suas mudanças comportamentais, o cliente relatou que, 
ao contrário de antes, agora levava muitas “broncas” da mãe. Contudo, percebia que a 
“chateação" que sentia nestes momentos passava e que a mâe também não permanecia 
zangada com ele muito tempo.

Felizmente o cliente avançou o ano escolar e saiu de férias, inclusive da terapia.
• Foram planejadas as férias, aproveitando o momento especial. Ao imaginá-las, 
desenhou e escreveu o que faria durante este tempo, em seis quadrinhos, bem 
humorados. Suas propostas eram: ir á praia, guerrear com água, jogar futebol, fazer
ginástica, jogar baralho e ..... brigar com o amigol Parecia que ele estava libertando-se
de algumjs regras apresentadas no início do processo. Não se desejava contudo, que 
houvesse a substituição de uma regra por outra e sim um aumento de sua capacidade
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de solucionar problemas. Assim, foram discutidas as situações onde poderiam ocorrer 
brigas e levantadas alternativas viáveis para lidar com elas.

No final desta etapa, imediatamente antes das férias num momento que não 
permitia mais investigações, o cliente começou a falar do relacionamento conflitivo que 
vinha ocorrendo entre os pais.

No seu retomo de férias tomou expontaneamente decisões para o próximo ano 
escolar. Tais decisões foram não repassar as letras, apagar e "até rasgar o caderno” se 
fosse o caso, pois fazia parte de aprender “errar e não acertar sempre" e treinou as 
respostas que daria à nova professora quanto à isso. Ainda propôs-se a contar uma 
estória que deu o nome de “Tristeza". Nela falou das dificuldades de relacionamento dos 
pais e de como sentía-se frente à ocorrência de conflitos freqüentes. O trabalho da 
terapeuta foi o de avaliar o seu papel na determinação destes desencontros, seu pouco 
poder em influenciar em tais episódios, e ressaltar a adequação do sentimento de tristeza 
nesta situação.

À medida em que o processo transcorria, o cliente passou a opor-se a algumas 
propostas de atividades feitas pela terapeuta, o que lhe pareceu uma colocação apropriada 
de limites. Tais oposições foram aceitas, uma vez que pareciam não ser comportamentos 
de esquiva impróprios.

Relatou, então em uma sessão: "um dia fiquei pensando na escola, o que 
podia estar acontecendo em casa, eu fiquei com o coração apertado minha letra ficou 
dura e escrevi forte. Só parei quando a professora gritou, dando bronca na turma...aí eu 
fiz tudo de novo e meu coração estava doendo." Percebeu-se que sua discriminação 
estava excelente.
* A terapeuta buscou então o Fortalecimento da Relação entre as Respostas Motoras, 
os Sentimentos e a Situação. As estratégias incluíram escrever cartas sobre os 
sentimentos que tinha pelos pais, pela situação conflitiva da família, sem contudo enviá- 
las, mas com uma letra que representasse o que estava sentindo ao fazer a atividade. 
Ele sentia que, com ela, estava desapertando o seu coração e assim solicitava-se que 
escrevesse então, “com letra de quem estava desapertando o coração, desaparafusando 
a letra. Também foram feitos movimentos motores amplos, desligados da escrita, para 
expressar o que sentia.

Após esta fase, três resultados foram observados: uma melhora expressiva na 
sua letra, e diminuição, segundo seu relato, de seu sofrimento pelos pais, que, acreditava, 
iriam acabar por separar-se, embora nada lhe tivesse sido dito diretamente. Em várias 
situações, ainda, espontaneamente, expressou aos pais o seu desagrado por presenciar 
as suas discussões.

Os resultados gerais obtidos até então eram ótimos e isso era comprovado 
pela criança, a mãe e a avaliação escolar e decidiu-se encerrar gradualmente a terapia.
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4. Considerações finais e conclusão

Os resultados observados, evidentemente, nâo podem ser atribuídos apenas à 
interação cliente- terapeuta, uma vez que ocorreu também a orientação à mãe e que o 
cliente continuou sobre a influência de seu ambiente natural. Contudo, eles vêm indicar 
a utilidade e adequação do enfoque dado à queixa e ao processo. Mostra-se assim, que 
como para o adulto, há um trabalho significativo que pode ocorrer dentro das sessões 
clínicas diretamente com a criança e que este trabalho pode ser apoiado totalmente em 
conhecimentos de Analise do Comportamento, como são os de Hayes, Kõhlenberg, 
entre outros, aíém de Skinner, evidentemente.

Acredita-se que, no caso relatado, criou-se, dentro das sessões, um novo contexto 
que favoreceu à criança, a identificação de respostas pessoais que emitia que lhe geravam 
sofrimento, dificultavam o seu relacionamento com a família e amigos e o seu desempenho 
escolar. Pode confrontar regras impróprias, estar mais sob controle de estímulos 
ambientais, formular novas regras a partir deles e permitir-se sentir e nâo mais controlar 
arbitrariamente seus sentimentos ou sensações.

Para finalizar, quer-se ressaltar que, a despeito dos ganhos que podem advir do 
trabalho direto com a criança, ele não deve competir com ação útil, necessária e 
indispensável do terapeuta junto aos pais ou a outros adultos significativos. O desejável 
é que a somatória de intervenções cientificamente sustentadas, venha compor um modelo 
apropriado de atuação para os terapeutas comportamentais que trabalham junto à 
crianças e adolescentes.
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