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Loreani (30) foi encaminhada à terapia pela psicóloga de sua filha e apresentava 
queixas de depressão, irritação, problemas de sono, problemas financeiros e 
dificuldade de interação com a filha. Após o início da terapia, constatou-se que a 
cliente apresentava as seguintes dificuldades: déficit no repertório social, excesso de 
respostas de fuga-esquiva ineficazes emitidas sob controle apenas do antecedente e 
dificuldade em discriminar as consequências que seu comportamento produzia. A 
cliente não conseguia colocar limites para os comportamentos de sua filha de forma 
amena. Em muitos momentos, ela não conseguia recusar os pedidos da filha; em 
outros, utilizava punição como forma de controle; e apresentava também dificuldades 
em discriminar quando e como demonstrar afeto. Loreani relatava culpa por não 
dedicar tempo à filha e dizia que, para compensá-la, comprava brinquedos, atendendo 
às solicitações dela, mesmo sem condições financeiras para tal. Além disso, a cliente 
relatava que seus relacionamentos afetivos tinham curta duração, sendo que o mais 
longo foi com o pai da sua filha. Este último, à época, era distante e não pagava 
pensão.  As dificuldades da cliente foram desenvolvidas a partir de uma história de 
contingências de reforçamento (CR) de privação afetiva com excesso de punição. 
Loreani era adotada e relatava uma infância difícil, com punições físicas e falta de 
afeto. Tais condições privaram a cliente de modelos adequados de interação e 
levaram-na a desenvolver, diante de estímulos aversivos, repertório de fuga-esquiva 
ineficaz para produzir sentimentos de alívio imediato. Os cuidados com a filha da 
cliente implicavam em condições aversivas, tais como necessidade de dinheiro e 
preocupações básicas da vida (educação, alimentação, vestiário). Como tal, a filha 
adquiriu função de estímulo pré-aversivo, do qual Loreani se esquivava. Porém, 
quanto mais a mãe se esquivava da filha, mais negligente se tornava, e mais a 
interação mãe-filha favorecia dificuldades comportamentais da menina. A terapia de 
Loreani objetivou ampliar o repertório social; reduzir respostas de fuga-esquiva 
ineficazes; e levar Loreani a ficar sob controle das consequências que seu 
comportamento produzia nas interações sociais. Para atingir os objetivos, os 
procedimentos utilizados foram: descrever a CR em operação, apresentar SDd’s que 
levassem a cliente a ficar sob controle das consequências que seu comportamento 
produzia  (perguntar à cliente sobre as consequências que o comportamento de ficar 
longe, brigar e  dar presentes em excesso produziam a curto e longo prazo, por 
exemplo) e dar instruções e modelos sobre como se comportar nas interações com a 
filha. Loreani mostrou-se engajada no processo psicoterapêutico, apresentou melhoras 
no relacionamento com a filha, relatou menos irritação nas interações com ela, 
melhorou o sono e adquiriu maior controle de sua vida financeira.  
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