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Resumo  

 

A Terapia Analítico-Comportamental Infantil consiste na intervenção terapêutica baseada no 

Behaviorismo Radical e na Análise do Comportamento, cujo foco é a modificação dos 

comportamentos-problema apresentados pela criança. Reconhece que para obter bons 

resultados no processo terapêutico, além do cliente, o terapeuta deve incluir como clientes 

coadjuvantes outros agentes presentes no ambiente da criança, como, por exemplo, pais, 

professores/educadores, entre outros. Outro ponto importante a ser mencionado é a respeito da 

eficácia da relação terapêutica desenvolvida no ambiente terapêutico. Diante de estudos 

realizados nesta área, a relação terapeuta-cliente passou a ser vista como um fator de 

influência positiva que colabora para o processo de mudança dos comportamentos 

apresentados pelo cliente. Quando o terapeuta tem uma participação efetiva no tratamento por 

meio de uma relação terapêutica positiva, o resultado dessa relação pode contribuir para que o 

cliente se sinta mais confortável para expressar seus sentimentos, motivado a cumprir as 

tarefas propostas e permanecer na terapia, assim como para fornecer informações que 

colaborem para andamento da terapia. A relação terapêutica deve ser desenvolvida a partir de 

quatro elementos: (1) recursos terapêuticos; (2) setting clínico; (3) reforçamento diferencial; e 

(4) audiência não punitiva. A Terapia Analítico-Comportamental Infantil apresenta 

características que lhe são próprias. Por essa razão, o presente trabalho teve como objetivos: 

(1) discutir sobre a relação terapêutica, em especial com o público infantil; e, (2) discutir a 

respeito do perfil do cliente, como maneira de conhecer algumas de suas características.    

Palavras-chave: Terapia Analítico-Comportamental Infantil; Relação Terapêutica; Recursos 

Terapêuticos; Setting clínico; Reforçamento diferencial; Audiência não punitiva.   
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O surgimento das ciências do comportamento humano trouxe um novo significado 

para o processo terapêutico. Essa nova abordagem psicológica contribuiu na construção de 

modelos de intervenção direcionados ao comportamento humano, assim como na 

compreensão das relações comportamentais envolvidas no processo de interação do 

organismo-ambiente (Tourinho, 1999).  

A terapia comportamental é uma ciência relativamente nova que teve a sua origem no 

início dos anos 50 e 60. Nesta época, a corrente psicanalítica exercia forte influência sobre as 

abordagens psicológicas. A ciência do comportamento abandona o uso dos métodos 

introspectivos como também termos mentalistas e rompe com as abordagens tradicionais, 

tornando-se, assim, uma nova corrente que buscava compreender o movimento das 

influências ambientais sobre o indivíduo, passando a perceber o sujeito como agentes que 

operam e influenciam no seu ambiente (Barroqueiro, 2002). 

 Skinner desenvolveu a ciência da Análise do Comportamento a partir da filosofia do 

Behaviorismo Radical. Essa nova ciência contribui para a construção de modelos de 

atendimento através da utilização da análise experimental do comportamento, a qual “deu 

origem a princípios de comportamento que favoreceram uma melhor compreensão das 

variáveis que controlam o comportamento” (Regra, 2000, p.79).  

Esse modelo experimental favoreceu a ampliação e remanejo de modelos interventivos 

no campo da psicologia como uma prática mais objetiva. Neste primeiro momento, consistia 

em estudar o comportamento humano através de pesquisas experimentais realizadas em 

laboratórios, mas, com o avanço nas pesquisas laboratoriais, as práticas experimentais 

passaram a ser aplicadas no contexto clínico com seres humanos. Isso gerou um novo manejo 

no processo terapêutico, o qual buscava compreender os indivíduos na resolução de seus 

problemas (Gosch & Vandenberghe, 2004).                                                                             
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Ao olharmos para a história da Análise do Comportamento ao longo dos anos, 

podemos observar que desde então houve muitos avanços e mudanças no processo 

psicoterapêutico (Regra, 2000). Atualmente, os analistas do comportamento concordam sobre 

a importância da participação do público infantil durante o processo psicoterapêutico e 

reconhecem o valor da relação terapêutica desenvolvida na sessão como uma ferramenta 

facilitadora no processo de mudanças (Moura & Azevedo, 2001; Prado & Meyer, 2004). 

A Terapia Analítico-Comportamental Infantil (TACI) firmou-se como modelo 

psicoterápico em 1960. A partir de então, a criança passou a participar da psicoterapia como 

colaboradora para o seu processo de mudança. Com isso, passaram a ser realizadas análises 

acerca das relações estabelecidas no seu ambiente (por exemplo, os ambientes familiar e 

escolar), assim como de seu mundo privado (Gadelha & Menezes, 2004). 

A partir dessa transformação no ambiente clínico, o terapeuta infantil passou por um 

processo de mudança na sua atuação e no seu setting terapêutico, como também adotou novas 

ferramentas de análise e de intervenção. Neste caso, por exemplo, uso de recursos lúdicos, 

como jogos, brinquedos, brincadeiras, livros, filmes, dentre outros (Regra, 2001a). Ressalta-se 

também a participação ativa dos pais/cuidadores, entre outras pessoas envolvidas no ambiente 

da criança, como fortes aliados para eficácia do tratamento para melhor atender o público 

infantil e como meio de se obter melhores resultados durante o processo psicoterapêutico 

(Regra, 2000). 

No contexto clínico da TACI, outra ferramenta que tem ganhando destaque em 

especial é a relação terapêutica. Ao longo da história, a relação terapêutica nem sempre fez 

parte do currículo do analista do comportamento, de maneira que se passou a percebê-la como 

objeto de estudo a partir do momento em que se começou a observar que, assim como outros 

instrumentos de análise e intervenção, ela também facilitava mudanças clinicamente 

relevantes nos clientes (Peron & Lubi, 2012).  
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Atualmente, os analistas do comportamento reconhecem a sua importância no 

processo psicoterapêutico, sendo considerada como um recurso de grande valia e como forte 

aliada para adesão e sucesso do tratamento (Delitti, 2005). Para a Análise do Comportamento, 

a relação terapêutica é compreendida como uma interação de mútua influência envolvendo o 

terapeuta e cliente, sendo estabelecida durante a sessão. Esta relação possibilita que o 

terapeuta trabalhe diretamente com os comportamentos-problema do cliente, devido à 

ocorrência de generalizações de estímulos operantes e respondentes de padrões 

comportamentais emitidos pelo cliente dentro do contexto clínico para o contexto natural 

(Alves & Marinho, 2010; Meyer & Vermes, 2001). 

Vale ressaltar que, atualmente, na literatura brasileira a relação terapêutica é muito 

citada na Terapia Analítico-Comportamental de adultos como ferramenta de grande valia para 

se alcançar resultados no processo psicoterapêutico. Contudo, apesar da pouca bibliografia na 

TACI, pode-se generalizar tal importância para a terapia com crianças com o objetivo de 

promover mudanças no comportamento do cliente por meio da relação desenvolvida entre 

terapeuta-cliente (Gosch & Vandenberghe, 2004).  

Como podemos observar, a Terapia Analítico-Comportamental Infantil apresenta 

características que lhe são próprias e, por essa razão, este trabalho teve dois objetivos: (1) 

discutir sobre a relação terapêutica, em especial com o público infantil, para compreensão de 

alguns repertórios que devem ser levados em consideração para que a relação terapêutica seja 

desenvolvida de maneira genuína, colaborando, assim, para a eficácia do processo 

psicoterapêutico; e, (2) discutir a respeito do perfil do cliente, como maneira de conhecer 

algumas de suas características, tendo em vista que compreender “quem são nossos clientes” 

pode contribuir para o desenvolvimento de um trabalho mais produtivo.    
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Um breve histórico sobre a relação terapêutica sob a ótica Analítico-Comportamental 

Na literatura analítico-comportamental podemos encontrar diversos estudos que 

apresentam a importância da relação terapêutica como elemento chave para um bom 

desenvolvimento no processo psicoterapêutico (Bapstistussi, 2000; Delitti, 2005; Gadelha & 

Menezes 2004; Gosch & Vandenberghe, 2004; Meyer, 2001; Meyer & Vermes, 2001; 

Velasco & Cirino, 2002). Então, fica evidente que, além do planejamento da sessão, do uso de 

técnicas específicas, também há a real necessidade de compreender a funcionalidade dessa 

relação construída entre terapeuta-cliente.    

Ao olharmos para a relação terapêutica como objeto de estudo dentro da psicologia, 

podemos, a princípio, encontrar numerosos trabalhos desenvolvidos neste campo pela 

psicanálise, entre outras abordagens humanistas. Isso ocorreu devido à compreensão de que se 

tinha a respeito das mudanças ocorridas em sessão em uma perspectiva analítico-

comportamental. Essas eram atribuídas a partir do uso de técnicas e, consequentemente, não 

se considerava a relação terapêutica como parte desse processo, dado que, por muito tempo 

foi considerada por analistas do comportamento como critério de estudo, a aplicabilidade de 

técnicas e procedimentos, visto que, até então, a figura do terapeuta era considerada neutra 

para modificação do comportamento (Velasco & Cirino, 2002). 

De acordo com Alves e Marinho (2010) “ao invés de se utilizar a própria relação 

terapêutica como instrumento de mudança” (p. 70), ela era utilizada como forma artificial em 

alguns momentos em intervenções como, por exemplo, na técnica de ensaio comportamental. 

Assim, a relação entre terapeuta-cliente era realizada por meio de encenação, na qual o 

terapeuta assumia o papel de outras pessoas do ambiente do cliente, como modo apenas de 

ensinar comportamentos alternativos ou treinar habilidades sociais.  

Apesar disso, Rangé (2001) afirma que: 
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Os terapeutas comportamentais não demoraram a perceber a importância da análise da 

relação terapêutica para o desenvolvimento de psicoterapia, mas sim para admiti-la. 

Demoraram ainda mais para entender o porquê de sua grande influência no processo 

de mudança comportamental (pp. 19). 

Ferster (1972) foi o primeiro analista do comportamento a perceber a importância da 

relação terapêutica como instrumento de mudança, relatado por Alves e Marinho (2010). 

Entretanto, na década de 80, começou a haver mudança na maneira de pensar sobre a relação 

terapêutica na terapia comportamental, de modo que se passou a compreender e a estudar 

melhor a efetividade da relação desenvolvida entre terapeuta-cliente para o processo de 

mudança. Com isso, foram também ampliadas, em especial, análises sobre os 

comportamentos apresentados pelo terapeuta durante essa interação, assim como quais seriam 

as características necessárias para uma boa relação (Meyer, 2001; Velasco & Cirino, 2002).  

Diante de estudos realizados nesta área, a relação terapeuta-cliente passou a ser vista 

como um fator de influência positiva que colabora para o processo de mudança dos 

comportamentos apresentados pelo cliente (Shinohara, 2000).  

Quando o terapeuta tem uma participação efetiva no tratamento por meio de uma 

relação terapêutica positiva, o resultado dessa relação pode contribuir para que o cliente se 

sinta mais confortável para expressar seus sentimentos, motivado a cumprir as tarefas 

propostas e permanecer na terapia, assim como para fornecer informações que colaborem para 

o andamento da terapia. Neste sentido, a relação terapêutica começou a ganhar um novo 

significado na terapia comportamental, de maneira que o terapeuta, além de trabalhar com as 

técnicas comportamentais, também passou a usar essa relação como ferramenta para alcançar 

as metas terapêuticas durante o processo terapêutico (Conte & Brandão, 1999). 

Nas primeiras concepções a respeito da relação terapêutica, Ferster (1972, citado em 

Alves & Marinho, 2010) compreendia que por meio da relação terapeuta-cliente poderia 
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trabalhar diretamente com os comportamentos-alvo apresentados pelo cliente, devido à 

exposição direta desses comportamentos na sessão. A partir dessa proposta, seguiram-se 

várias outras pesquisas nesta área realizadas por outros autores, levando em consideração a 

relação terapêutica como variável que contribui para o êxito da terapia, buscando-se 

compreender quais seriam os efeitos dessa relação para a modificação do comportamento do 

cliente (Banaco, 1993; Brandão, 2000; Shinohara, 2000; Zamignami, 2000).  

Kohlenberg e Tsai (1991/2001) seguiram seus estudos a partir dessas análises iniciais, 

mas com outro foco. Os autores romperam com as terapias tradicionais e criaram, a partir de 

seus estudos sobre a relação terapêutica, uma nova maneira de atuar na prática clínica, que foi 

intitulada de Psicoterapia Analítica Funcional (FAP). Nesta nova metodologia, as 

intervenções realizadas nas sessões eram totalmente direcionadas a partir da interação do 

terapeuta com o cliente, cujo foco eram os comportamentos-alvo do cliente ocorridos nesta 

relação durante a sessão.  

Para os comportamentos que ocorrem dentro da sessão presentes na relação entre 

terapeuta-cliente, Kohlenberg e Tsai (1991/2001) introduziram o conceito de comportamentos 

clinicamente relevantes (CRBs), categorizados em três tipos: CRB1, CRB2 e CRB3. Segundo 

os autores, os CRBs1 são descritos como sendo os comportamentos-problema do cliente que 

ocorrem em sessão. Geralmente estão ligados às queixas iniciais apresentadas pelo cliente ou 

pelos seus responsáveis. “São respostas que não têm funcionado no ambiente do cliente 

(punidas ou não reforçadas) ou funcionado apenas parcialmente (reforçadas muito raramente, 

ou reforçadas em curto prazo, porém punidas em longo prazo)” (Alves & Marinho, 2010, p. 

71). Os CBRs1 podem ser observados durante as sessões, sendo eles apresentados com maior 

intensidade nas primeiras sessões e, com o decorrer do processo terapêutico, são reduzidos ou 

extintos.  
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Os CRBs2 correspondem ao progresso do cliente que ocorrem em sessão. Esses 

correspondem aos comportamentos assertivos emitidos pelo cliente em sessão. Mediante isso, 

durante o processo psicoterapêutico, podem-se observar mudanças no comportamento do 

cliente, cujos CRBs1 têm sua frequência reduzida (os comportamentos perturbadores) e 

CRBs2 são reforçados e fortalecidos (os comportamentos assertivos/progresso).  

Os CRBs3 são as interpretações do comportamento segundo o cliente. Durante o 

processo terapêutico é importante que o cliente se torne capaz de descrever e discriminar seus 

próprios comportamentos. Dessa forma, o cliente passa a adquirir o conhecimento de si 

próprio e das relações a sua volta, fazendo com que ele aprenda a ter mais controle sobre as 

situações e, consequentemente, passe a obter mais reforçadores positivos do ambiente. De 

acordo com Skinner (1953/1981), “o autoconhecimento tem um valor especial para o próprio 

indivíduo. Uma pessoa que se tornou consciente de si mesma está em melhor posição de 

prever e controlar seu próprio comportamento” (p. 31).  

Dentro dessa metodologia, as técnicas terapêuticas foram criadas a partir de cinco 

regras centrais que devem ser seguidas pelo terapeuta durante as sessões, como modo de 

auxiliá-lo no progresso da terapia, as quais são:  (1) Prestar atenção aos CRBs; (2) evocar 

CRBs; (3) reforçar CRBs 2; (4) observar os efeitos potencialmente reforçadores do 

comportamento do terapeuta em relação aos CRBs do cliente; e, (5) fornecer interpretações de 

variáveis que afetam o comportamento do cliente (Kohlenberg & Tsai, 1991/2001). 

Por fim, outro ponto defendido pela FAP a destacar é o processo de generalização, 

uma vez que “a terapia será ineficaz caso o cliente melhore no ambiente terapêutico, mas 

esses ganhos não se transfiram para a vida cotidiana” (Kohlenberg & Tsai, 1991/2001, p. 17). 

Neste sentido, para que ocorra o processo de generalização dos comportamentos aprendidos 

em sessão para o ambiente natural, os autores sugerem que a relação desenvolvida no 

ambiente terapêutico seja similar à ocorrida no ambiente natural, para que, assim, quando o 
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cliente se deparar com a real situação “problema” consiga lidar de maneira eficaz, conforme 

foi trabalho em sessão. 

Deste modo, podemos identificar a Psicoterapia Analítica Funcional (FAP) como uma 

proposta psicoterápica que propõe, ao mesmo tempo, um resgate e um avanço na aplicação do 

Behaviorismo Radical à terapia comportamental e tem como foco a relação terapeuta-cliente e 

a observação dos comportamentos clinicamente relevantes (Velasco & Cirino, 2002).  

Como é possível notar, a relação terapêutica ampliou e transformou o contexto clínico 

analítico-comportamental, pois, além de ajudar a prover a mudança no comportamento do 

cliente, também colabora para a ocorrência de novos repertórios comportamentais e para o 

processo de generalização, assim como contribui para motivação e permanência do cliente na 

terapia (Delitti, 2005). 

 

Terapia Analítico-Comportamental Infantil – TACI 

A Terapia Analítico-Comportamental Infantil consiste na intervenção terapêutica 

baseada no Behaviorismo Radical e na Análise do Comportamento, cujo foco é a modificação 

dos comportamentos-problema apresentados pelo cliente, neste caso, a criança (Del Prette, 

Silvares & Meyer, 2005). 

Ao longo dos anos, houve várias mudanças na psicoterapia infantil, tais como a forma 

de atuação do terapeuta, as intervenções aplicadas na clínica, a estrutura empregada nas 

sessões e os métodos utilizados (Regra, 2000). O lúdico é um recurso relativamente novo 

empregado pela terapia comportamental infantil. O brincar firmou-se como instrumento 

psicoterápico, devido à modificação do modelo de atendimento prestado ao público infantil. 

No modelo antigo, a criança tinha pouca ou nenhuma participação nas sessões, os 

atendimentos eram direcionados para os pais/cuidadores e também, em alguns casos, com 

professores/educadores. Estes, por sua vez, eram submetidos a orientações e/ou treinamentos 



 

 

 9 

que contribuíssem para modificação dos comportamentos-problema apresentados pela criança 

(Moura & Venturelli, 2004). 

Atualmente, os terapeutas analítico-comportamentais infantis acreditam na 

importância da participação ativa da criança durante todo o processo psicoterapêutico. 

Acredita-se que a partir do momento em que a criança aprende a manipular e modificar as 

variáveis que estão presentes no seu ambiente, isto contribui para melhor resolução das suas 

queixas comportamentais. Também os pais/cuidadores e educadores passaram a ser 

colaboradores coadjuvantes durante a psicoterapia para auxiliar no processo de mudança 

juntamente com a criança (Conte & Regra, 2000). 

A psicoterapia analítico-comportamental infantil se propõe a realizar atendimento com 

a criança juntamente com a participação e apoio da família. A colaboração dos pais e 

familiares durante o processo terapêutico é fundamental, pois permite maior compreensão do 

caso por contribuir para fornecimento de mais informações sobre os comportamentos 

apresentados pela criança (Moura & Venturelli, 2004). Também são realizadas práticas de 

orientações para os pais/cuidadores e, em alguns casos, é realizado treinamento de pais. No 

caso de queixas associadas a baixo desempenho acadêmico e/ou comportamentos 

inadequados apresentados no ambiente escolar, também são essenciais a contribuição e a 

participação de educadores/professores. Neste caso, podem ser realizados trabalhos no 

ambiente escolar com parceria de pais e professores, como também coleta de dados que 

corroborem para resolução da queixa apresentada pelo cliente (Del Prette, 2006).    

A prática clínica com público infantil exige um trabalho de caráter exploratório 

intensificado, pois a criança não se expressa somente através da fala, mas também por meio 

de comportamentos não verbais (Gadelha & Menezes, 2004). Nesta prática, os terapeutas 

fazem o uso de alguns recursos lúdicos como jogos, brinquedos, brincadeiras, dentre outros. 

A utilização desses recursos durante as sessões com a criança proporciona um ambiente mais 
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reforçador e não punitivo. Isso contribui para maior participação e aderência do cliente à 

terapia e para a formação do vínculo terapêutico entre cliente e terapeuta (Del Prette, 2006).  

As brincadeiras também podem ajudar a criar condições necessárias para a criança 

expressar seus sentimentos e comportamentos, o que corrobora para que ela possa entrar em 

contato com os conteúdos que trazem sofrimento sem se sentir intimidada e/ou constrangida 

(Haber & Carmo, 2007). As atividades lúdicas no contexto clínico desempenham um papel 

importante no processo de avaliação e intervenção, pois são valiosas ferramentas que auxiliam 

o terapeuta a identificar e trabalhar os comportamentos-problema apresentados pelo cliente e 

também podem ser usadas para ampliar e/ou ensinar novos comportamentos por meio da 

modelagem e modelação (Moura & Venturelli, 2004). 

Na clínica, para um bom trabalho durante o processo psicoterapêutico, é fundamental 

o terapeuta aprender a interagir produtivamente com a criança, de forma que o brincar 

colabore para a análise investigativa e para o processo interventivo. Para isso, o terapeuta 

deve possuir criatividade na elaboração das brincadeiras, podendo utilizar histórias, desenhos, 

bonecos, fantoches, brinquedos, jogos, entre outros (Regra, 2000). A empatia também é 

considerada um quesito muito importante no processo terapêutico, sendo que ela é “a 

capacidade de compreender acuradamente os pensamentos do outro e de transmitir 

entendimento sem fazer julgamentos, de tal forma que a outra pessoa se sinta compreendida” 

(Haber & Carmo, 2007, p. 46). Gadelha e Menezes (2004) consideram que desenvolver um 

trabalho de acordo com a realidade da criança, através de um ambiente reforçador, acolhedor 

e natural, proporciona maior efetividade na resolução da queixa apresentada pela criança. 

Moura e Venturelli (2004) destacam a importância do uso de recursos lúdicos no 

atendimento clínico infantil, que têm por objetivos: 

 (1) parear a terapia e o terapeuta com atividades agradáveis, favorecendo uma 

generalização nesta direção; (2) explorar o comportamento de brincar e os brinquedos 
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como forma de expressão indireta da criança sobre suas relações com o mundo, suas 

relações públicas e privadas; (3) avaliar a relação terapeuta-criança e o curso do 

processo terapêutico; (4) explicitar situações antecedentes e consequências de suas 

respostas para ajudá-la a identificar a ocorrência de comportamentos semelhantes fora 

de sessão; e (5) estudar, com a criança, alternativas mais adaptativas de 

comportamento e treiná-las (pp.20).  

Na psicoterapia com criança, utilizam-se procedimentos e técnicas diversificadas, 

permitindo um atendimento diferenciado. Para isso, o terapeuta deve ter um bom 

planejamento das intervenções durante o processo da terapia. É fundamental o profissional ter 

a compreensão de conceitos teóricos apresentados no Behaviorismo Radical, saber utilizar 

análises funcionais como instrumento de análise e intervenção, apresentar coerência entre 

objetivos terapêuticos e metas a serem alcançadas, além de utilizar estratégias de 

reforçamento compatíveis com cada idade (Haber & Carmo, 2007). 

É importante destacar a análise funcional como instrumento de análise comumente 

utilizado no contexto clínico por terapeutas analítico-comportamentais infantis (Vasconcelos, 

2001). Esse instrumento de análise ajuda a investigar e a descobrir as variáveis que afetam o 

comportamento do cliente. Representa um modelo de interpretação dos fenômenos naturais 

que operam no ambiente (Meyer et al, 2010). Três aspectos são indicados como essenciais 

para uma análise adequada da interação organismo-ambiente: (1) ocasião da ocorrência da 

resposta; (2) resposta propriamente dita e (3) consequências reforçadoras. A análise funcional 

realizada em sessão juntamente com o cliente possibilita identificar quais são as causas do seu 

comportamento. Isto permite ao cliente planejar juntamente com o terapeuta as mudanças 

desejadas e como elas serão realizadas (Fonseca & Pacheco, 2010). 

Portanto, a Terapia Analítico-Comportamental Infantil proporciona, durante o 

processo psicoterapêutico, o protagonismo do cliente, que passa a ter um caráter autônomo e 
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participativo, tornando-se, consequentemente, responsável pelo seu processo de mudança, e 

ele passa a aprender novas formas de interação e a analisar seu próprio comportamento por 

meio do desenvolvimento de autoconhecimento. 

 

Relação terapêutica na Terapia Analítico-Comportamental Infantil (TACI) 

Compreende-se que o trabalho terapêutico deve colaborar para a promoção de 

mudanças comportamentais que levem à diminuição do sofrimento e ao aumento de 

contingências reforçadoras. Diante disto, o terapeuta busca compreender e trabalhar os 

comportamentos-problema apresentados pelo cliente por meio de análises e técnicas que 

ajudem a desenvolver repertórios alternativos que facilitem o aumento de reforçadores e que 

propõem a aquisição de autoconhecimento e mudanças comportamentais, sendo, portanto, a 

finalidade do processo terapêutico ajudar o cliente a resolver as suas queixas (Conte, 1987).   

Pensando na relação terapêutica empregada no processo psicoterapêutico como técnica 

e instrumento de análise, podemos questionar o seguinte: (1) O que é a relação terapêutica?; 

(2) Em que momento deve ser usada a relação terapêutica para promover mudanças?; e, (3) 

Como deve ser desenvolvida a relação terapêutica para que seja eficaz no tratamento? Claro 

que podemos levantar vários outros questionamentos a respeito dessa ferramenta, mas neste 

trabalho pretende-se limitar apenas nestes questionamentos para compreendermos a relação 

terapêutica, em especial na aplicabilidade na Terapia Analítico-Comportamental Infantil. 

 

O que é a relação terapêutica? 

Atualmente, na análise do comportamento existem vários estudos sobre a relação 

terapêutica. Por isso, vários autores, analistas do comportamento, a definem de maneira 

particular, de acordo com a sua compreensão, conforme será apresentado a seguir.  
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Meyer e Vermes (2001) definem relação terapêutica como “uma interação de mútua 

influência entre terapeuta e cliente” (p. 101); Baum (1994/1999 citado em Alves & Marinho) 

a define como  

uma relação como um conjunto de interações regulares entre indivíduos. Essas 

interações preveem reforço mútuo. Um exemplo de relação entre indivíduos é aquela 

que ocorre em um contexto clínico. Daí o nome, relação terapêutica, que é composta 

geralmente, pela díade terapeuta e cliente” (pp.69). 

Para Braga e Vandenberghe (2006), a relação terapêutica pode ser compreendida como 

um relacionamento curativo, onde a inter-relação terapeuta-cliente é similar a uma via de mão 

dupla, pois a influência entre ambos é sobremaneira mútua; Baptistussi (2000) descreve a 

relação terapêutica como um conjunto de influências transmitidas a partir da interação entre  

terapeuta-cliente desenvolvidas na sessão, sendo essa relação “influenciada por uma série de 

fatores e se desenvolve como um processo de modelagem do desempenho do cliente e do 

próprio terapeuta” (p.158); e para Kohlenberg e Tsai (1991/2001), os precursores da FAP, a 

relação terapêutica é considerada como uma interação acurada e genuína precedida de calor 

humano que gera confiança e respeito entre o cliente e o terapeuta.  

Assim, outro ponto importante a ser mencionado neste tópico é a respeito da 

funcionalidade dessa relação na terapia comportamental. De acordo com Braga e 

Vandenberghe (2006), a relação terapêutica pode ser utilizada como ferramenta facilitadora 

da intervenção e como instrumento terapêutico em si. 

 Compreende-se por ferramenta facilitadora de intervenção, porque nesta relação estão 

envolvidas contingências reforçadoras e não punitivas (Velasco & Cirino, 2002). Geralmente, 

as relações desenvolvidas pelo cliente com outras pessoas no ambiente natural ocorrem 

através de contingências de cunho negativo e punitivo. Por isso, muitas vezes no início da 
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terapia observa-se comportamentos de fuga/esquiva, assim como dificuldades do cliente em 

se relacionar com a pessoa do terapeuta. 

A relação estabelecida no ambiente terapêutico caracteriza-se pela ausência de 

punições e envolve contingências positivas. Deste modo, através do reforçamento 

disponibilizado pelo terapeuta pode resultar na aquisição de confiança do cliente no terapeuta 

e em si próprio, o que gera maior aceitação da proposta da terapia (Peron & Lubi, 2012). A 

partir do momento em que o cliente passa a ser acolhido e respeitado, observa-se maior 

credibilidade no trabalho desenvolvido pelo terapeuta nas sessões, o aumento de frequência 

da participação do cliente nas atividades propostas em sessão, mudanças benéficas no seu 

comportamento no decorrer do processo terapêutico e melhor adesão ao tratamento (Delitti, 

2005). 

Como instrumento terapêutico em si, vários autores destacam o uso da FAP 

desenvolvida por Kohlenberg e Tsai (1991/2001) como sendo uma terapia comportamental 

efetiva utilizada pelo terapeuta analítico-comportamental na prática clínica para realizar 

intervenções e análises (Alves & Marinho, 2010; Braga & Vandenberghe, 2006; Meyer, 2001; 

Meyer & Vermes, 2001; Velasco & Cirino, 2002). Como já foi mencionado, a FAP contribui 

para o processo de mudança dos comportamentos clinicamente relevantes apresentados 

(CRBs) pelo cliente, sendo realizado por intermédio da relação estabelecida entre terapeuta-

cliente. 

Conforme apresentado pelos autores, pode-se compreender a relação terapêutica como 

uma interação entre terapeuta-cliente, sendo acompanhada de audiência não punitiva, pelo uso 

de contingências reforçadoras que sejam favoráveis ao aumento da adesão ao tratamento e, 

consequentemente, de mudanças comportamentais que aumentem o acesso a reforçadores 

pelo cliente e diminuam a exposição a estímulos aversivos. Na prática clínica comportamental 

infantil, portanto, a relação terapêutica é considerada como característica fundamental para 
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sucesso da terapia. De maneira geral, alguns terapeutas comportamentais infantis concordam e 

sugerem que a falta desse elemento poderia contribuir para o insucesso ou a desistência do 

tratamento (Conte & Brandão, 1999; Del Prette, 2006; Del Prette, 2011; Gadelha & Menezes, 

2004; Gosch & Vandenberghe, 2004). 

 

Em que momento deve ser usada a relação terapêutica para promover mudanças? 

Estar em contato com o outro faz parte do processo natural de cada indivíduo. Por 

meio da relação vivenciada com outros indivíduos, o cliente aprende a se relacionar, passa a 

desenvolver suas habilidades sociais, bem como desenvolve outros comportamentos que serão 

aprendidos ao longo de sua vida (Rangé, 2001). Por essa razão, destaca-se a importância da 

relação desenvolvida no ambiente da terapia durante todo o curso do tratamento como uma 

ferramenta facilitadora para o processo de mudança. 

Silvares e Gongora (1998) consideram que a relação terapêutica deve ser desenvolvida 

de maneira especial desde os primeiros contatos do terapeuta com o cliente na entrevista 

inicial, para que o cliente perceba a terapia como ambiente confortável e seguro, onde ele 

pode expressar seus sentimentos e se expor, sem se sentir amedrontado ou ser punido por isso. 

No decorrer da terapia, a postura acolhedora e reforçadora do terapeuta contribui para o 

desenvolvimento de uma relação genuína e sólida. Em consequência, isso faz com que o 

cliente se sinta motivado a querer participar das sessões e a dar continuidade ao tratamento.  

No caso do uso da FAP, o terapeuta promoverá as sessões focando somente a relação 

terapêutica desenvolvida entre terapeuta-cliente, apoiando-se nos recursos presentes nesta 

abordagem com o propósito de trabalhar os comportamentos clinicamente relevantes (CRBs) 

apresentados pelo cliente na sessão, sendo as intervenções realizadas por meio de modelagem 

direta (Kohlenberg & Tsai, 1991/2001). O processo de modelagem por contingências 
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estabelecidas na relação adquirida com o terapeuta contribui para que o cliente mude os seus 

comportamentos-problema e/ou aprenda novos repertórios comportamentais. 

De acordo com Kohlenberg e Tsai (1991/2001), “as ações do terapeuta durante as 

sessões de terapia afetam o cliente através de três funções de estímulo: 1) discriminativa, 2) 

eliciadora e 3) reforçadora” (p. 19). Assim, na medida em que as mudanças forem ocorrendo 

na terapia, elas, consequentemente, irão se generalizar para o ambiente natural, o que 

corroborará para que o cliente passe a obter melhor qualidade nas suas interações sociais 

(Meyer & Vermes, 2001).  Portanto, nesta abordagem empregada na clínica comportamental, 

ressalta-se a ênfase na relação como o principal objetivo empregado para efetividade e 

sucesso na psicoterapia, seja com adultos ou com crianças.  

Para exemplificar a eficácia da relação terapêutica, assim como o momento certo de se 

usá-la, será usado o trabalho de Conte e Brandão (1999). As autoras discutem sobre os 

fundamentos da FAP como sua importância e aplicabilidade. Como exemplo da aplicabilidade 

da FAP na população infantil, ilustram um caso de uma menina de nove anos de idade, cujas 

queixas eram: dificuldades escolares, desorganização de rotina, alimentação errada, dormir 

com a mãe, reclamar demais, desânimo, choro frequente e dificuldade com amigos. Elas 

ressaltam que o tratamento com cunho dessa abordagem ocorre após alguns meses do início 

da terapia, como maneira de contribuir para resolução das queixas sobre dificuldades nos 

relacionamentos interpessoais estabelecidos pela criança. Através da relação terapêutica 

desenvolvida entre cliente-terapeuta durante as sessões, neste caso, foi possível identificar e 

trabalhar melhor os CRBs apresentados pela criança. 

 Conte e Brandão (1999) concluem que a “FAP, sozinha ou combinada com outras 

estratégias, têm mostrado efeitos bastante rápidos para alteração comportamental de crianças 

e adolescentes” (p.146). Contudo, compreende-se que a relação terapêutica pode ser utilizada 

em qualquer momento na clínica infantil, mas ressalta-se que quando desenvolvida durante 
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todo o processo psicoterápico contribui para melhor eficácia da terapia (Meyer & Vermes, 

2001).  

 

Como deve ser desenvolvida a relação terapêutica para que seja eficaz no 

tratamento? 

Atualmente, compreende-se que para a terapia analítico-comportamental a relação 

terapêutica é considerada uma ferramenta que auxilia no processo de mudança dos 

comportamentos-problema apresentados pelo cliente e na eficácia do tratamento. A partir do 

momento em que a relação terapêutica passou a ganhar um novo destaque na abordagem 

comportamental, os analistas do comportamento passaram a investigar quais variáveis 

estariam presentes nesta relação, a fim de compreender melhor sua eficácia no tratamento e 

como deve ser desenvolvida nas sessões (Conte & Brandão,1999; Kohlenberg & Tsai, 

1991/2001; Meyer, 2001). 

Na Análise do Comportamento muito se discute ainda a respeito de como a relação 

terapêutica deve ser desenvolvida para que se obtenha o sucesso no tratamento. Por isso, 

avaliando a particularidade de cada autor ao descrever e estudar essa questão, pretende-se, 

aqui, discutir a respeito de quatro variáveis, sendo elas apontadas como elementos essenciais 

presentes na relação entre terapeuta-cliente. 

Como o público infantil apresenta especificidades em seu processo de adesão ao 

tratamento, são apontados por autores analítico-comportamentais infantis dois elementos 

essenciais, sendo eles: (1) os recursos terapêuticos e (2) o setting clínico (Conte & Regra, 

2000; Del Prette, 2006; Gadelha & Menezes, 2004; Gosch & Vandenberghe, 2004; Haber & 

Carmo, 2007; Regra, 1999). Considera-se também o ponto de vista analítico-comportamental, 

de maneira que alguns autores destacam dois elementos-chave para que a relação terapêutica 

seja desenvolvida de forma eficaz, sendo eles: (1) reforçamento diferencial e (2) audiência 
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não punitiva (Alves & Marinho, 2010; Braga & Vandenberghe, 2006; Conte & Brandão, 

1999; Conte & Regra, 2000; Kohlenberg & Tsai, 1991/2001; Meyer et al, 2010). A seguir, 

tais elementos serão discutidos de forma detalhada. 

 

Os recursos terapêuticos e o setting clínico 

Na Terapia Analítico-Comportamental Infantil é de grande valia discutir a respeito dos 

recursos terapêuticos e o setting clínico, pois, como se sabe, esses dois elementos são 

indispensáveis não só na relação terapêutica, mas também durante todo curso da psicoterapia 

(Del Prette, 2006). 

 Como mencionado, o terapeuta infantil deve levar em consideração que o público 

infantil apresenta características que lhe são próprias. Por isso, é importante o terapeuta tomar 

conhecimento desses dois elementos para que o cliente seja atendido de acordo com as suas 

peculiaridades e necessidades e, dessa forma, possa desenvolver um trabalho com qualidade, 

respeito, cuidado e atenção às crianças (Regra, 1999).  

Jogar, fazer brincadeiras, fantasiar, dentre outras atividades, são recursos que fazem 

parte da rotina clínica do terapeuta comportamental infantil (Conte & Regra, 2000; Regra, 

2001a). Devido à sua importância na prática clínica infantil e para o desenvolvimento da 

relação terapêutica, novamente serão reforçados alguns pontos destacados por terapeutas 

infantis a respeito desses recursos utilizados na Terapia Analítico-Comportamental Infantil.  

O brincar é considerado como uma forma de comunicação, meio pelo qual a criança 

expressa seus sentimentos, comportamentos verbais e não-verbais (Moura & Azevedo, 2001). 

Também é um comportamento que implica estímulos discriminativos, modelos, instruções e 

consequências. Por meio dessa ferramenta, o terapeuta pode estabelecer o vínculo terapêutico, 

reduzir demandas verbais e ter amostras de desenvolvimento cognitivo da criança, assim 
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como permite refinar os comportamentos apresentados pela criança e ensinar novos (Del 

Prette & Meyer, 2012). 

Forteski et al (2014) destacam que: 

O lúdico facilita ainda a apropriação de conceitos e a interação com conteúdos 

diversos. Assim, o brincar da criança na psicoterapia emerge como um constante 

recriar de situações do seu cotidiano, revelando por meio da brincadeira as diferentes 

maneiras que a criança se relaciona com seu mundo, ampliando seu conhecimento 

sobre si mesma (pp. 526). 

Del Prette (2006) descreve traços minuciosos sobre a função do brincar como 

estratégia na Terapia Analítico-Comportamental Infantil, analisando os comportamentos 

apresentados nas sessões pelo terapeuta e pela criança com uso desse elemento. Para essa 

autora, o brincar foi uma estratégia que permitiu: (a) estabelecer uma boa relação terapêutica; 

(b) trabalhar diretamente com os comportamentos-queixa; (c) usar de procedimentos 

comportamentais; (d) instalar comportamentos adequados; e, (e) coletar informações 

relevantes sobre a criança e seu cotidiano. 

Nas sessões com a criança, os recursos lúdicos possui função altamente reforçadora. 

Por essa razão, são considerados por Gadelha e Menezes (2004) como ferramentas 

facilitadoras para o desenvolvimento da relação terapeuta-cliente. Regra (2001b) destaca que 

as atividades desenvolvidas com a criança por meio do lúdico funcionam como operações 

estabelecedoras, ao passo que conversas e entrevistas longas com a criança podem adquirir 

função de operações supressoras, sendo oposta à operação estabelecedora, diminuindo a 

qualidade na interação, na motivação e na participação do cliente na terapia. Os recursos 

lúdicos podem ser empregados também para: (a) o levantamento de dados; (b) a aplicação de 

intervenções; (c) a avaliação de resultados; e (d) o desenvolvimento de análise funcional do 

comportamento.  
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Compreende-se que na Terapia Analítico-Comportamental Infantil o uso dos recursos 

lúdicos e brincadeiras contribui para a eficácia da relação terapêutica com a criança, o que 

resulta na participação e na aderência ao tratamento, bem como é considerado como 

ferramenta facilitadora para a aplicabilidade de intervenção e colaboradora para o cunho 

investigativo (Del Prette & Meyer, 2012). No entanto, para que a relação terapêutica seja 

desenvolvida com sucesso, além dos recursos utilizados, outro elemento que deve ser levado 

em consideração pelo terapeuta infantil é o setting clínico. 

Na clínica analítico-comportamental infantil o setting terapêutico é constituído pelo 

ambiente e pela figura do terapeuta. Entende-se por ambiente o espaço físico e os recursos 

utilizados nas sessões que, conforme foi citado, são as brincadeiras e o lúdico. Neste caso, o 

espaço físico deve ser planejado para atender as necessidades da criança. Para isso, o 

terapeuta deve investir em um ambiente que traga conforto e segurança. Móveis de tamanho 

adequado, como mesas e cadeiras mais baixas que se ajustem à altura da criança. Também é 

importante que a sala tenha uma boa iluminação e que seja protegida de quinas e obstáculos 

que possam causar acidentes. 

O espaço clínico é diferenciado, uma vez que neste ambiente podemos encontrar 

diversos tipos de jogos, brinquedos, livros de história infantil, material lúdico (papel, lápis de 

cor, cola, massa de modelar), dentre outros (Moura & Azevedo, 2001). Já a figura do 

terapeuta é vista como primordial para o estabelecimento da relação terapêutica e para a 

qualidade e eficácia no atendimento (Delitti, 2005).  

Na análise do comportamento, o terapeuta exerce o papel de facilitador no processo de 

mudança, cuja função é identificar as causas mantenedoras dos comportamentos-problema do 

cliente e fornecer meios para que os objetivos sejam alcançados, de modo que, ao término da 

psicoterapia haja a satisfação e melhor qualidade de vida do cliente e também dos pais (Conte, 

1997).   
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Assim como o cliente, o terapeuta também apresenta uma ampla variedade de 

comportamentos que necessitam ser levados em consideração no processo de interação com o 

cliente. Segundo Meyer et al (2010), o terapeuta necessita ser um agente reforçador e não 

punitivo. Isso contribui para a construção do vínculo terapêutico e para a aderência ao 

tratamento. Para tanto, o terapeuta deve (1) apresentar comportamentos de postura 

profissional compatíveis com o código de ética, garantindo o sigilo e um serviço de qualidade 

ao cliente; (2) adquirir conhecimento dos repertórios comportamentais do cliente, sabendo 

coletar, com qualidade, dados que colaborem para o processo psicoterapêutico (investigar a 

situação de vida, experiências passadas e atuais, pensamentos e sentimentos do cliente); (3) 

realizar análises funcionais (identificar os comportamentos que necessitam ser modificados ou 

fortalecidos); e (4) propor intervenções compatíveis sobre os comportamentos-alvo do cliente. 

Os comportamentos apresentados pelo terapeuta durante as sessões influenciam de 

maneira direta ou indireta na relação estabelecida com o cliente. Diante disso, o terapeuta 

deve “ficar atento aos seus próprios comportamentos encobertos que ocorrem durante cada 

atendimento” (Otero, 2012, p. 201) como, por exemplo, regras, pensamentos, sentimentos ou 

crenças.  A mesma atenção deve ser aplicada pelo terapeuta a postura profissional (atitudes, 

gestos, maneira de se posicionar diante dos comportamentos apresentados pelo cliente), 

sentimentos e desejos vivenciados na relação terapeuta-cliente (Banaco, 1993). 

Por isso, é relevante que o terapeuta, durante a sua atuação, saiba identificar quais são 

suas limitações, como também esteja ciente de seus valores e desejos, para não deixar suas 

questões particulares influenciarem na relação terapêutica. O ideal é manter-se neutro nesta 

relação, no sentido de ajudar o cliente a perceber/compreender seus comportamentos dentro 

dessa relação (Kohlenberg & Tsai, 2001). 

Para não comprometer o vínculo terapêutico, o terapeuta deve apresentar 

comportamentos empáticos e compreensivos ao sofrimento do cliente, aceitação desprovida 
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de julgamentos, autenticidade, autoconfiança e flexibilidade na aplicação das técnicas (Meyer 

& Vermes, 2001), assim como calor humano, sensibilidade, interesse genuíno, aceitação 

incondicional, diretividade e controle (Delitti, 2005). A audiência não punitiva é um 

componente importante enfatizado por Skinner (1953/1981), dentre outros autores, como 

sendo um dos elementos essenciais a ser desenvolvido para o sucesso na relação terapêutica.  

Devido à importância dessa variável na relação terapêutica ela será discutida, posteriormente, 

em tópico específico. 

  Além de construir um bom relacionamento com o cliente, o terapeuta infantil deve 

ser hábil na relação estabelecida com os pais e/ou com outras pessoas significativas na vida da 

criança, visto que eles também farão parte do processo terapêutico. Por isso, é essencial o 

terapeuta apresentar repertórios que contribuam para a motivação dos pais a participarem, 

continuando a trazer a criança e permanecendo na terapia. Também é fundamental que neste 

vínculo haja, por parte do terapeuta, empatia, comunicação e prontidão para receber a 

família/professores na sua solicitação ou nas suas necessidades emergentes (Haber & Carmo, 

2007).  

Conforme já foi discutido, outra habilidade importante do terapeuta infantil é o 

brincar. A brincadeira é altamente reforçadora para a criança e, quando o terapeuta apresenta 

um bom repertório de brincadeiras, isto pode colaborar no processo de psicoterapia através do 

fortalecimento do vínculo terapêutico o que, consequentemente, faz com que a criança se sinta 

motivada a participar das sessões (Del Prette, 2011). 

Observa-se, portanto, que o terapeuta analítico-comportamental infantil, além da 

relação terapêutica desenvolvida com o cliente, podem-se identificar alguns dos principais 

comportamentos presentes na sua atuação. Destes, dois pontos se destacam da terapia 

fornecida ao público adulto: (1) o manejo de métodos alternativos utilizados na avaliação e 

intervenção direta com a criança, isto é, o brincar através do uso de fantasias e de recursos 
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lúdicos, como, por exemplo, jogos, brincadeiras, desenhos, música, livros etc.; e (2) o lidar 

com as demandas de outros agentes – neste caso, o terapeuta infantil proporciona um 

atendimento diferenciado com a participação dos pais e/ou membros da família e outros, 

assim como em alguns casos com professores/educadores (Del Prette, Del Prette & Meyer, 

2007).  

 

Reforçamento Diferencial 

Na clínica, normalmente, os pais procuram a terapia para que o terapeuta possa ajudar 

a modificar os comportamentos-problema emitidos pela criança. Segundo Skinner 

(1953/1981), geralmente um comportamento é mantido quando existe reforçamento na 

ocasião em que ele ocorre. Assim, neste primeiro momento da terapia, uma das hipóteses a ser 

investigada é a respeito de como é realizado o processo de reforçamento pelos pais diante dos 

comportamentos-problema apresentados pela criança. 

No ambiente natural, por exemplo, o cliente (a criança) pode se comportar de várias 

maneiras e todos os seus comportamentos são consequenciados por meio de reforçadores 

disponibilizados pelos pais ou por outras pessoas, ou seja, a criança emite diferentes tipos de 

topografias de respostas (podendo ser adequadas ou inadequadas) na presença dos pais/outras 

pessoas e tem como consequência a apresentação do reforço. Em decorrência disso, os 

comportamentos mais frequentes irão permanecer devido à presença do reforço (Skinner, 

1953/1981). 

Nota-se que em uma mesma situação a criança pode emitir respostas de topografias 

diferentes, sendo que estas possuem uma mesma função. Por exemplo, o comportamento de 

chamar atenção dos pais. Nesta situação, a criança pode emitir diferentes tipos de repostas a 

fim de receber a atenção dos pais: (1) chorar; (2) gritar; (3) se debater no chão; e (4) solicitar 

verbalmente a atenção dos pais. Diante dessas diferentes topografias de resposta apresentadas 
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pela criança, os pais reforçam o comportamento dela. Então, a partir do momento em que são 

reforçados todos os comportamentos emitidos pela criança, há maior probabilidade de que 

esses comportamentos se mantenham, mas podendo ser ou não em mesma frequência ou 

intensidade. 

Na relação terapêutica genuína desenvolvida com o cliente, o terapeuta pode se 

deparar na sessão com um contexto similar onde a criança também possa emitir várias 

topografias de resposta que apresentem mesma função, sendo elas adequadas ou não naquela 

circunstância. Diante disso, o terapeuta deve ajudar o cliente a identificar as respostas que 

sejam mais adequadas ou a aprender novas respostas. Para isso, é realizado o processo de 

modelagem direta de comportamentos (Kohlenberg & Tsai, 1991/2001). Nesta situação, é 

disponibilizado pelo terapeuta o reforço para respostas que são mais adequadas, extinguindo 

as outras respostas consideradas inadequadas, por meio da extinção, sem recorrer ao uso da 

punição (Alves & Marinho, 2010). Para tanto, o esquema de reforçamento geralmente 

empregado na relação terapêutica é o reforçamento diferencial.  

Assim, o reforçamento diferencial é usado para modelar e aumentar de frequência o 

comportamento de outros, o que pode ser chamando de controle deliberado. Este pode ser 

obtido por meio do constante reforçamento de um membro de uma classe de resposta, com a 

exclusão de todos os outros membros da mesma classe. De acordo com Moreira e Medeiros 

(2007), o reforçamento diferencial “é preferível como forma de reduzir a frequência do 

comportamento em relação à punição e à extinção, pois produz menos efeitos colaterais, como 

respostas emocionais e contracontrole” (p.131). 

Em virtude disso, a partir do momento em que o terapeuta passa a reforçar na sessão 

somente os CRBs2 através do esquema de reforçamento diferencial, o cliente passa a emitir 

com maior frequência os CRBs2 e a diminuir a frequência dos CRBs1, sem, necessariamente, 
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o terapeuta recorrer ao uso de punição ou outro tipo de manejo (Kohlenberg & Tsai, 

1991/2001).  

Na relação terapêutica, na medida em que o cliente começa a se autoconhecer e 

modificar o seu comportamento, o próximo passo da terapia é intensificar as sessões para o 

processo de generalização para o ambiente externo (Alves & Marinho, 2010). O objetivo 

principal neste contexto é que os repertórios aprendidos nas sessões passem a ser emitidos no 

ambiente natural da criança. Para isso, em alguns casos, há a necessidade da colaboração dos 

pais, no sentido de ajudá-los a fazer o uso do reforçamento diferencial a fim de colaborarem 

neste processo de mudança, visto que os pais farão o papel de agentes reforçadores fora da 

sessão.  

Conforme já foi discutido, na relação terapêutica o terapeuta deve trabalhar os 

comportamentos-problema apresentados pelo cliente sem que haja nenhuma coerção nesta 

relação. Por isso, é fundamental o terapeuta escolher esquemas de reforçamento adequados a 

ser utilizados nas sessões. É apontado por vários estudos sobre a relação terapêutica o 

esquema de reforçamento diferencial como sendo o mais adequado a ser usado, pois a 

ausência de agentes punidores e o reforçamento de maior magnitude aos comportamentos-

alvo proporcionam o avanço gradual do cliente na terapia, de maneira que colaboram para que 

o cliente aprenda a discriminar melhor os seus comportamentos, facilitam o processo de 

aprendizagem e também contribuem para a sua motivação durante o processo psicoterapêutico 

(Alves & Marinho, 2010; Conte & Regra, 2000; Kohlenberg & Tsai, 1991/2001). 

 

Audiência não punitiva  

Por fim, uma importante variável a ser discutida é a audiência não punitiva, destacada 

por Skinner (1953/1981), entre outros analistas do comportamento, como sendo um dos 

elementos fundamentais que deve ser empregado para um bom desenvolvimento da relação 
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entre terapeuta-cliente por se tratar de uma audiência onde há ausência de punição e uma 

escuta empática desprovida de julgamentos realizados pelo terapeuta, visto que, nas primeiras 

sessões, geralmente, o terapeuta se depara com um cliente com repertórios fortemente 

controlados por comportamentos de fuga e esquiva. 

Skinner (1953/1981) aponta que o excesso de reforçamento negativo presente no 

ambiente faz com que o indivíduo submetido a esse padrão de reforçamento desenvolva 

mecanismos que o ajude a se esquivar de eventuais punições. Por isso, Kohlenberg e Tsai 

(1991/2001) destacam que o ambiente terapêutico deve ser um lugar onde o cliente possa se 

sentir acolhido e respeitado diante de sua dor e sofrimento, em que não haja a presença de 

contingências aversivas ou punitivas, para que, ao longo da terapia, o cliente possa construir 

com o terapeuta uma relação sólida e segura.  

O terapeuta deve ser hábil na sessão para que o cliente sinta nesta relação que 

realmente ali é um lugar onde possa confiar qualquer questão, como expressar seus 

sentimentos e desejos, mesmo os comportamentos que não sejam adequados para as demais 

pessoas em seu ambiente natural (Savoine, 2009). Para isso, Braga e Vandenberghe (2006), 

dentre outros autores analítico comportamentais, destacam a audiência não punitiva como 

sendo um dos elementos essenciais para que se obtenha qualidade na sessão e como fator 

primordial para desenvolver a relação terapêutica com o cliente. 

Skinner (1953/1981) denomina de audiência não punitiva, aquela na qual o terapeuta 

compreende os comportamentos do cliente sem emitir qualquer julgamento, buscando 

compartilhar sentimentos, ao abrir-se para o outro. Por meio da audiência não punitiva, o 

terapeuta se coloca como acolhedor e compreensivo diante das dificuldades apresentadas pelo 

cliente. Essa postura profissional pode assumir um caráter reforçador para o cliente, fazendo 

com que ele passe a emitir respostas de aproximação da figura do terapeuta. 
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A audiência não punitiva pode servir também como estímulo para que ocorram os 

comportamentos-problema na sessão (os CRBs1), tendo em vista que é importante que ocorra 

esse tipo de comportamento. A partir do momento em que o cliente passa a emitir o CRB1, o 

terapeuta terá a oportunidade de investigar e intervir diretamente nesses comportamentos, o 

que contribuirá para o andamento do tratamento (Kohlenberg & Tsai, 1991/2001). 

Na medida em que o terapeuta reforça os comportamentos do cliente de falar sobre si, 

sem que haja punições, através da audiência não punitiva, cria-se um canal para uma 

comunicação transparente com o terapeuta, sem que o cliente recorra aos mecanismos de 

esquiva ou fuga. Do mesmo modo, uma vez que o cliente perceba o ambiente terapêutico 

como acolhedor e confiável, pode-se proporcionar uma nova ocasião onde se sinta livre para 

falar o que quiser, como também para apresentar seus comportamentos-problema (Wielenska, 

2012). 

Infelizmente, podemos constatar que o ambiente social da criança, muitas vezes, é 

pobre de reforçadores positivos, de modo que a iniciativa dos pais, em alguns casos, é punir 

os comportamentos apresentados pela criança em vez de aceitá-los e tentar ajudar a corrigi-los 

por meio de contingências menos aversivas e/ou punitivas. Portanto, acredita-se na eficácia da 

relação terapeuta-cliente na Terapia Analítico-Comportamental Infantil, visto que pela 

retirada das contingências aversivas, por meio da audiência não punitiva e pelo reforçamento 

positivo por meio da aceitação, criam-se condições para que sejam trabalhados os 

comportamentos do cliente, a fim de possibilitar mudanças que favoreçam uma melhora na 

sua qualidade de vida. 

 

O cliente na Terapia Analítico-Comportamental Infantil 

Diferentemente de outras abordagens, a terapia analítico-comportamental considera 

em sua análise o indivíduo (o cliente) como ser único, isto é, possuidor de padrões 
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comportamentais que lhe são próprios, sendo esses aprendidos por meio de interações diretas 

e/ou indiretas nos ambientes, nos quais se encontra inserido (Skinner, 1953/1981). 

 Na clínica, existe a real necessidade de o terapeuta analítico-comportamental infantil 

compreender o maior número possível de variáveis que exercem controle sobre os 

comportamentos-problema apresentados pelo cliente, neste caso, a criança (Naves & 

Vasconcelos, 2008). Assim, é fundamental compreendermos o perfil de nossos clientes, bem 

como as suas relações com as pessoas significativas presentes no seu ambiente. Conhecer e 

compreender melhor sobre “quem são” colaborará para a consolidação da relação terapêutica 

e para o manejo de intervenções mais apropriadas para cada caso (Del Prette, Silvares & 

Meyer, 2005).  

Apesar de ainda haver alguns questionamentos a respeito de quem realmente deveria 

participar do processo psicoterapêutico, conforme foi mencionado, a Terapia Analítico-

Comportamental Infantil (TACI), além da presença do cliente (a criança), envolve a 

participação ativa dos pais e/ou professores dentre outros agentes (Del Prette, 2006). 

Portanto, nesta segunda parte do trabalho, pretende-se discutir o segundo objetivo a 

respeito do perfil do cliente, apenas para o entendimento sobre “quem são os clientes” na 

clínica infantil. Para isso, serão discutidas, de modo geral, algumas características relevantes 

apresentadas em estudos na literatura Analítico-Comportamental Infantil. Assim, de forma 

simplificada, serão expostos alguns modelos de como o terapeuta infantil pode atuar diante 

desse público. 

 

A criança  

Na clínica, o trabalho desenvolvido pelo terapeuta analítico-comportamental infantil é 

em prol de melhoria na qualidade de vida de crianças. Em vista disso, podemos considerá-las 
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como as principais personagens envolvidas diretamente/indiretamente durante o processo 

psicoterapêutico (Regra, 2000). 

Diferentemente da terapia com adultos, geralmente não é a criança quem traz suas 

próprias queixas para a terapia, pois, na maioria das vezes, apresenta dificuldade de identificar 

claramente e verbalizar quais são suas dificuldades e o que realmente a incomoda ou 

incomoda a outros. Além disso, não possui conhecimentos suficientes para compreender qual 

é o seu papel durante o processo de psicoterapia. Outra característica identificada no público 

infantil é que normalmente as crianças não se comunicam somente através do verbal, mas 

também por meio de comportamentos não verbais (Gadelha & Menezes, 2004). 

Na literatura científica baseada na Análise do Comportamento, atualmente podemos 

encontrar vários estudos a respeito dos comportamentos-problema apresentados pelas 

crianças. É difícil categorizá-los, mas, neste momento, propõe-se apresentar um breve recorte 

sobre algumas queixas infantis apresentas pelas autoras Del Prette, Silvares e Meyer (2005), 

apenas para facilitar a compreensão sobre os padrões comportamentais mais comuns em 

crianças atendidas na clínica comportamental infantil, uma vez que, conforme mencionado, 

para a Análise do Comportamento o cliente possui uma história de vida única. 

As autoras mencionadas apresentam um trabalho sobre a validade interna em 20 

estudos de caso comportamental brasileiros sobre terapia infantil, abrangendo crianças de 

diversas idades e queixas. Na clínica infantil podemos encontrar perfis de crianças com 

demandas/queixas comportamentais das mais diversificadas, tais como choro, ansiedade, 

dificuldade de aprendizagem, Transtorno Obsessivo Compulsivo, Transtorno do Espectro 

Autista, Transtorno de Déficit de Atenção e Hiperatividade, retraimento social, agressividade, 

dentre outros. Assim, tendo em vista a existência dessas peculiaridades presentes na clínica 

infantil, há necessidade de cuidados no planejamento do processo psicoterapêutico para a sua 

efetividade.  
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Neste sentido, de acordo com Moura e Venturelli (2004) o processo de psicoterapia 

infantil deve: (1) contribuir para que criança compreenda sobre o funcionamento da terapia; 

(2) ajudar a criança a identificar qual o problema a ser trabalhado; (3) colaborar para que ao 

longo do processo a criança se sinta acolhida e consiga partilhar seus sentimentos, se 

expressar e trabalhar os seus sofrimentos; (4) proporcionar treinamento de habilidades 

específicas em sessão; (5) colaborar para que a generalização de comportamentos aprendidos 

ocorra no ambiente natural fora da sessão; e (6) fortalecer as mudanças ocorridas, para iniciar 

o processo de alta. 

No contexto da psicoterapia infantil, outras variáveis que devem ter destaques durante 

o processo terapêutico é a idade do cliente e o seu curso de desenvolvimento. O terapeuta 

deve se atentar a essas questões, assim considerando as mudanças inerentes ao processo de 

desenvolvimento, a fim de planejar intervenções e análises funcionais levando em 

consideração as especificidades do problema apresentado e as características individuais do 

cliente e que devem ser compatíveis com a compreensão da criança (Fonseca & Pacheco, 

2010; Regra, 2000). 

Como já foi mencionado, a criança ainda não apresenta um repertório verbal a ponto 

de se beneficiar de uma terapia puramente verbal. Desse modo, um ponto importante a 

rediscutir é a respeito do brincar desenvolvido durante as sessões. Bomtempo (1999) ressalta 

que o nível de desenvolvimento, a idade e o contexto cultural são fortes fatores que 

influenciam na escolha das brincadeiras uma vez que o lúdico pode ser estruturado de acordo 

com a necessidade de cada cliente. Isso é devido às diversas opções e formas de brincar que 

existem. Podemos encontrar brinquedos com regras menos estruturadas (como bonecos, 

massinha e desenhos), que favorecem o uso da imaginação, e outros estruturados (como jogos 

de tabuleiro e de cartas) com presença de regras (Del Prette & Meyer, 2012). Pode-se 

observar no contexto clínico, que crianças menores tendem a apresentar preferências por 
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brincadeiras livres, menos estruturadas, que envolvam repertórios de fantasiar. A partir de 6 

anos, o comportamento de brincar apresenta algumas mudanças, como a predileção por 

brincadeiras mais elaboradas e estruturadas. Usualmente, nesta faixa etária começa a 

despertar o interesse por brinquedos mais elaborados, como jogos de tabuleiros e/ou cartas. 

A brincadeira é um recurso que permite à criança interagir e explorar o seu ambiente, 

estabelecendo, assim, o contato com as contingências disponíveis a ela. Por isso, é importante 

que o terapeuta utilize recursos compatíveis com o nível de desenvolvimento da criança, para 

que se possa alcançar o objetivo terapêutico planejado para cada sessão e despertar o interesse 

e a participação da criança (Del Prette & Meyer, 2012). 

Cada criança apresenta características que lhe são próprias. Portanto, conhecer bem 

quais são as demandas e características apresentadas por esse público contribui para melhor 

qualidade de interação da criança com o terapeuta, como também capacita o terapeuta a 

organizar sessões que facilitem o trabalho terapêutico, fazendo com que sejam eficazes as 

análises e intervenções aplicadas em cada caso.    

 

Pais e cuidadores  

Os pais/cuidadores procuram a terapia para amenizar ou eliminar o sofrimento de seu 

filho (a) e o seu próprio. Além disso, geralmente, são eles quem descrevem as queixas a 

respeito dos comportamentos-problema da criança, visto que, na maioria dos casos, a própria 

criança não se incomoda com seus comportamentos, assim como, em alguns casos, não 

compreende o porquê das queixas trazidas pelos pais (Del Prette, 2006). 

Silvares e Gongora (1998) apontam alguns requisitos a serem trabalhados com os 

pais/cuidadores pelo terapeuta, a fim de obter um atendimento de qualidade e a satisfação dos 

resultados por parte dos participantes envolvidos, tais como: (1) identificar e descrever os 

comportamentos-problema apresentados pela criança a fim de caracterizar a queixa; (2) 
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conhecer quais são as suas expectativas como metas as serem alcançadas; (3) formular 

análises funcionais hipotéticas a fim de ajudar a qualificar e modificar os comportamentos-

problema; (4) obter dados quantitativos sobre os comportamentos-problema apresentados pela 

criança; (5) analisar qual potencial da mediação enquanto participantes ativos durante o 

processo; (6) investigar quais são os pontos fortes da criança; (7) levantar dados relevantes 

sobre a evolução dos comportamentos e; (8) realizar entrevista de feedback.  

As primeiras sessões, usualmente, são realizadas somente com os pais/cuidadores para 

investigar as queixas trazidas por eles e para fornecer orientações iniciais, esclarecimentos 

sobre o processo terapêutico e o estabelecimento do contrato. Neste primeiro momento, é 

importante orientar os pais/cuidadores sobre a necessidade de sua participação e colaboração 

durante o período de atendimento com a criança (Moura & Venturelli, 2004). 

A colaboração dos pais e familiares durante o processo terapêutico pode contribuir 

para o fornecimento de dados pessoais que ajudem na compreensão do caso, podendo ser 

através de relatos verbais durante a entrevista ou por meio de registros de observações, 

especificas ou não, de comportamentos apresentados pela criança no ambiente natural (Regra, 

2000). Del Prette (2006) acrescenta que, por meio do contato com os pais, o terapeuta pode 

obter também informações adicionais, como “os prováveis reforçadores e punidores para a 

criança, planos e metas dos pais quanto aos filhos, etc” (p. 07).    

Segundo Fonseca e Pacheco (2010), os comportamentos-problema apresentados pelo 

cliente não provêm somente de seus próprios, mas também do conjunto de interação com o 

ambiente onde está inserido. É muito comum que, em alguns casos, os comportamentos-

problema apresentados pelo cliente estejam de alguma forma relacionados com a maneira de 

os pais lidarem em determinadas situações demandadas pela criança. Isso, possivelmente, 

pode estar colaborando para que os comportamentos inadequados se mantenham dentro dessa 

dinâmica familiar. 
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De acordo com Conte (1987, p. 34), “a prática da Terapia Comportamental Infantil se 

caracteriza por um duplo ou triplo processo, onde as alterações de comportamento devem 

ocorrer tanto com os pais como com as crianças”. Neste sentido, o terapeuta infantil, além de 

trabalhar diretamente com a criança para resolução das queixas apresentadas, também integra 

intervenções que abrangem pais/cuidadores, podendo ser através de orientações ou 

treinamento de pais. 

Como mencionado, em alguns casos a relação entre a criança e os pais/cuidadores, de 

algum modo, pode contribuir para a ocorrência dos comportamentos-problema apresentados 

pela criança. Por isso, durante o processo terapêutico, é relevante que os pais tomem 

consciência de seus próprios comportamentos para que, assim, possam melhorar a sua 

qualidade de interação com a criança, como também desenvolver habilidades no manejo 

familiar (Emidio, Ribeiro & Farias, 2009). 

As orientações geralmente são realizadas em sessões individuais com os 

pais/educadores. Nelas são discutidas e trabalhadas questões e observações trazidas por eles, 

como também são realizadas análises fundamentadas pelo terapeuta. Haber e Carmo (2007) 

propõem que, na orientação com os pais, seja realizado um trabalho que colabore para que 

eles possam desenvolver a capacidade de “observar, descrever e analisar funcionalmente os 

comportamentos, modificar percepções sobre si, a criança e a interação estabelecida, 

identificar os sentimentos em relação a si, a criança, e possivelmente o que sente” (p. 50).  

No formato de treinamento de pais (TP), durante o processo terapêutico, a participação 

dos pais/cuidadores é em maior frequência do que normalmente ocorre em outros formatos. 

Em alguns casos, podem ser planejadas sessões somente com os pais, sem a participação 

direta da criança. Segundo Chequer et al (2010), o TP “é indicado a uma ampla variedade de 

graves problemas infantis, como enurese, obesidade, deficiência mental e/ou autismo, 

descuido e maltrato aos filhos... problemas de comportamento comuns, como birras, agressão 
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e desobediência excessiva” (p. 55). Compreende-se o TP como manejo de treinos realizados 

com os pais para capacitá-los a intervir com qualidade diante dos comportamentos-problema 

apresentados pela criança, assim como a modificar sua interação com os filhos, em prol do 

aumento da qualidade no relacionamento familiar. 

Outra questão a ser considerada é que, ao longo do desenvolvimento da terapia, assim 

como o terapeuta, os pais/cuidadores também poderão desempenhar o papel de facilitador no 

processo de mudança, mas, neste caso, no ambiente natural fora da clínica. Sendo assim, eles 

passarão a contribuir para a manutenção e generalização dos comportamentos aprendidos pela 

criança em sessão, como também na modificação de seus próprios comportamentos, 

lembrando que são eles que detêm o controle sobre a administração, tanto do reforçamento 

como da punição (Conte & Regra, 2000; Gosch & Vandenberghe, 2004; Marinotti, 2012).      

Conforme foi exposto, para a terapia analítico-comportamental é de grande valia que o 

terapeuta desenvolva uma boa qualidade na relação com o cliente para a efetividade da 

terapia. Entretanto, na Terapia Analítico-Comportamental Infantil, além do vínculo 

estabelecido com o cliente (a criança), ressalta-se que este deve ser desenvolvido também 

com seus pais/cuidadores, mesmo que seja de maneira indireta. Ao se sentirem acolhidos e 

seguros nesta relação, possivelmente colaborarão para o aumento da frequência e do 

comprometimento com a terapia de seus filhos, o que, consequentemente, resultará na 

qualidade da terapia desenvolvida com a criança (Conte & Regra, 2000). 

Em suma, pode-se dizer que os pais desempenham modelos significativos na vida e 

educação de seus filhos e, por isso, são considerados como os principais responsáveis pelo 

processo de desenvolvimento e aprendizagem de suas crianças. Dessa maneira, para que a 

terapia seja bem-sucedida, é fundamental a participação e apoio deles durante todo o processo 

terapêutico, uma vez que grande parte dos repertórios apresentados pelo cliente deve-se à 

exposição às contingências envolvidas na relação com os pais e familiares. 
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Professores (Escola)  

A escola é a maior instituição de socialização em nossa sociedade. Neste espaço, 

identificam-se importantes características para formação do repertório social da criança, uma 

vez que é a porta de entrada para a construção das relações sociais da criança com seus pares 

e com o professor. Por isso, também deve ser levado em consideração esse ambiente como 

importante para as avaliações da competência social da criança (Vasconcelos, 2001). 

Atualmente, vem crescendo a procura dos serviços do psicólogo clínico por pais de 

clientes (crianças) encaminhados pela escola, cujas queixas, em sua maior parte, são 

relacionadas a aspectos como baixo rendimento acadêmico, falta de atenção, problemas 

comportamentais e emocionais (Cabral & Sawaya, 2001). 

Geralmente, as queixas escolares apresentadas pelos pais e professores se limitam no 

entendimento de que os comportamentos-problema pertencem somente à criança. Por isso, na 

maioria dos casos, acabam isentando a sua participação e relação com as queixas, de maneira 

que a criança se torna a única que possui dificuldade nesta relação de ensino e aprendizado 

(Nardi, 2010). 

O terapeuta analítico-comportamental infantil avalia as queixas comportamentais 

apresentadas pelo cliente como sendo um conjunto de interações não bem-sucedidas nos 

ambientes onde está inserido (Fonseca & Pacheco, 2010). Sendo assim, é fundamental 

analisar e trabalhar com as pessoas envolvidas nesta relação com a criança, neste caso, com os 

professores e pais, buscando construir alternativas que corroborem para a melhoria da 

qualidade da interação nestes ambientes (escolar/familiar) e para que ocorram mudanças nos 

comportamentos-problema apresentados pelo cliente. 

No caso de queixas escolares, a participação dos professores e da escola é relevante 

durante a condução do processo terapêutico. Assim como os pais, os professores também 
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podem fornecer pistas adicionais ao terapeuta sobre as contingências a que a criança está 

exposta. A sua colaboração pode ser através de entrevistas, como medida de coletar 

informações diretas com o professor a respeito dos comportamentos-problema apresentados 

pela criança na sala de aula ou em outros ambientes no contexto escolar (Del Prette, Silvares 

& Meyer, 2005).  

Com a finalidade de ajudar a contribuir também para a resolução da queixa, em alguns 

casos, existe a necessidade de o terapeuta atuar juntamente com o professor, podendo ser por 

meio de orientações e/ou treinos. Dessa forma, o professor pode adquirir maior compreensão 

sobre as causas das queixas apresentadas pela criança, bem como adquirir melhor repertório 

para trabalhar com o aluno. Isto, possivelmente, também pode corroborar para melhor 

qualidade das interações entre aluno-professor (Regra, 2000; Hübner & Marinotti, 2000).  

Outro ponto a destacar é a importância da construção da relação terapêutica com esses 

profissionais, de maneira que a existência dessa ligação, mesmo de forma indireta (através de 

telefonemas, de entrevistas e de visitas à escola), pode colaborar para a melhor efetividade nas 

intervenções propostas no ambiente escolar, pois, por meio desse vínculo, o professor (entre 

outros profissionais) se sentirá respeitado e acolhido, o que, consequentemente, contribuirá 

para a aderência desses profissionais ao trabalho desenvolvido pelo terapeuta com a criança 

(Gosch & Vandenberghe, 2004). 

É necessário que o terapeuta analítico-comportamental infantil estabeleça contato com 

outros profissionais da área escolar, além dos professores, como diretores e coordenadores. 

Assim, a partir do momento em que passamos a incluí-los como pessoas significativas no 

ambiente escolar, possivelmente as intervenções passarão a ser mais efetivas, de maneira que 

esses profissionais podem contribuir para que sejam colocados em prática os trabalhos 

realizados com o professor, além de fornecerem informações valiosas sobre o comportamento 

da criança. 
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Considerações Finais 

A psicoterapia infantil, atualmente, apresenta procedimentos e técnicas diversificados, 

permitindo um atendimento diferenciado à criança. As sessões são desenvolvidas e planejadas 

de acordo com cada caso. Este estudo procurou apresentar a importância da relação 

terapêutica na Terapia Analítico-Comportamental Infantil para melhor compreensão dessa 

temática, visto que é considerada por muitos analistas do comportamento, como uma valiosa 

ferramenta que contribui para melhor adesão ao tratamento e para o processo de mudança do 

cliente (Skinner, 1953/1981; Kohlenberg & Tsai, 1991/2001). 

Realizar um trabalho com crianças não é uma tarefa fácil. Para esse tipo de atendimento, 

o terapeuta deve possuir criatividade, paciência, empatia, experiência e um bom repertório 

metodológico baseado na análise do comportamento, de maneira que esses requisitos serão de 

grande valia para a construção do ambiente terapêutico, assim como para a consolidação de 

uma boa relação terapêutica.  

Ao desenvolver a terapia com foco na relação terapeuta-cliente, o uso de elementos como 

recursos lúdicos presentes no setting clínico, esquemas de reforçamento diferencial e a 

audiência não punitiva contribuem para que o ambiente terapêutico seja menos aversivo e 

mais adequado para a criança. Esse espaço “especial” oferecido à criança faz com que ela se 

sinta mais à vontade e estimulada a participar das atividades, o que resulta em maior 

aderência ao processo da psicoterapia. 

A participação dos pais também é muito importante no processo da terapia com criança, 

pois, como visto pela maioria dos terapeutas comportamentais infantis, os pais exercem uma 

forte influência nos comportamentos apresentados pela criança. A modificação dos 

comportamentos da família faz com que haja mudanças no ambiente familiar, uma vez que a 

família ficará responsável por manter os comportamentos da criança trabalhados nas sessões. 
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Se a família não tem aderência ao tratamento da criança, possivelmente o processo terapêutico 

não terá os resultados esperados, sendo que a criança não conseguirá generalizar seus 

comportamentos fora da terapia. Então, para consolidação do tratamento é fundamental o 

vínculo desenvolvido com a família, pois contribui para a melhor participação e aderência dos 

pais no processo psicoterapêutico da criança.  

Outro ponto destacado neste trabalho é a participação de pessoas envolvidas em outros 

ambientes da criança como, por exemplo, professores e demais agentes presentes no ambiente 

escolar. Na clínica, a colaboração desses profissionais, na maioria das vezes, encontra-se 

restrita a casos onde a criança apresenta queixas no ambiente escolar. As relações 

estabelecidas com esses profissionais também são fundamentais, dado que um bom vínculo 

estabelecido colaborará para que o terapeuta passe a ter mais proximidade com as pessoas 

envolvidas no ambiente escolar, como também consiga maior abertura e credibilidade no 

processo de intervenção com professores, entre outros profissionais, o que resultaria na 

melhor eficácia na resolução das queixas apresentadas pela criança.  

Discutir a respeito da relação terapêutica é de extrema relevância para o sucesso no 

processo terapêutico desenvolvido com crianças, pois a partir do momento em que tomamos 

conhecimento de como é desenvolvida no ambiente terapêutico, do seu valor e de sua eficácia 

na prática clínica, consequentemente haverá maior interesse sobre essa relação de caráter 

profundo desenvolvida com o cliente durante as sessões. 

Além do mais, ainda existem poucos trabalhos desenvolvidos na literatura brasileira a 

respeito da relação terapêutica na atuação do terapeuta analítico-comportamental infantil. 

Todavia, mesmo que não mencionada em alguns trabalhos esta questão, nota-se que hoje a 

atuação desses profissionais tem mudado bastante, pois se observa que, quando não existe um 

bom vínculo entre terapeuta-cliente, pode haver comprometimento de todo o desenvolvimento 

do processo psicoterapêutico com a criança. 
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