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O objetivo do presente estudo foi descrever um caso de déficit no repertório social e de 
excesso de agressividade produzido a partir de uma história de contingências de 
reforçamento (CR) de privação afetiva e de modelos inadequados de resolução de 
problemas. Elisa (7) foi encaminhada à terapia pela escola. Apesar do bom desempenho 
escolar, ela frequentemente brigava com os colegas, contava histórias com conteúdo 
violento e sexual e deixava as lições de casa sem fazer. A cliente morava com a mãe e 
interagia pouco com o pai. Ela estava inserida em um ambiente que favoreceu as seguintes 
dificuldades comportamentais: excesso de comportamentos agressivos, déficit de repertório 
social, déficit de repertório de solução de problemas e excesso de relatos verbais distorcidos 
que produziam reforços. As dificuldades da cliente eram fortemente influenciadas pelos 
comportamentos da mãe, tais como: uso excessivo de punição, déficit de repertório de dar 
afeto e insensibilidade em relação às necessidades da filha quando CR concorrentes 
aversivas atuavam sobre a mãe. Os objetivos terapêuticos foram: desenvolver repertório 
social e de resolução de problemas em Elisa; melhorar o vínculo afetivo da mãe com Elisa e 
diminuir a privação afetiva da cliente, a partir de instruções verbais para a mãe. Foram 
utilizados, com a cliente, os seguintes procedimentos: descrever CR em operação, 
modelação, instrução verbal, apresentar reforçadores positivos contingentes a desempenho 
desejado. Em sessões de orientação à mãe, os procedimentos de descrever a CR em 
operação, modelação e instrução verbal foram utilizados.  Elisa desenvolveu repertório de 
interação social (estabeleceu novas amizades na escola e na vizinhança e conseguiu 
mantê-las) e aprendeu a solucionar problemas de interação de forma desejada, ou seja, 
sem produzir consequências aversivas.  A mãe da cliente passou a dar mais atenção para a 
filha e relatou melhoras nos comportamentos da mesma. A professora  afirmou que Elisa 
não apresentava mais nenhum problema comportamental. Após 27 sessões, a terapeuta 
iniciou um processo de alta, que se estendeu por 06 meses, no qual foi programada a 
retirada gradual da terapia. Durante esse processo, porém, a mãe relatou novas  queixas,  
de dependência afetiva e desorganização da filha. As novas queixas foram apresentadas 
quando a mãe estava com dificuldades no emprego e problemas financeiros. Diante dessas 
condições, a cliente passou a convidar frequentemente a terapeuta para ir a sua casa, 
justificando que, quando não ia à terapia, ficava triste. Constatou-se que os novos 
problemas comportamentais de Elisa estavam relacionados às CR aversivas concorrentes 
da vida da mãe. A cliente tinha função de estímulo pré-aversivo para a mãe por sinalizar 
necessidades básicas da vida (alimentação, vestuário, lazer) e,  diante disso, ela esquivava-
se da filha e favorecia a condição de privação afetiva da mesma, o que produzia outros 
comportamentos na filha (ex: maior dependência; excesso de comportamentos afetivos). O 
caso está em andamento e a mãe foi encaminhada à psicoterapia. 
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