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Marisa (32) chegou à terapia com diversas dúvidas. Primeiramente, ela queria definir se 
voltaria a morar na casa dos pais ou se continuaria a viver na cidade para onde havia se 
mudado há quatro anos devido a um relacionamento amoroso. Ela relatava que não se 
sentia bem na cidade onde residia, pois seu relacionamento “não era satisfatório”, e não 
conseguia estabelecer ali outros vínculos [de amizade]. Marisa queixou-se de se sentir 
ansiosa.  Relatou, também, dúvidas quanto à sua orientação sexual, uma vez que até os 
21 anos se relacionou unicamente com homens, e a partir de então se envolveu 
geralmente com mulheres. Na medida em que a terapia foi se desenvolvendo, identificou-
se que o problema da cliente era afetivo. Marisa não ficava sob controle do que era 
reforçador ou aversivo para o outro, apenas para si própria. A cliente, em geral, não 
consequenciava os comportamentos de aproximação do(a) parceiro(a) na relação. A 
análise da história de desenvolvimento da cliente mostrou algumas contingências de 
reforçamento (CR) implicadas em seus comportamentos afetivos e sexuais: 1) relação 
coercitiva com o pai, “autoritário e machista”; 2) decepção amorosa com seu primeiro 
namorado; 3) oportunidade de se relacionar com mulheres na faculdade, o que produzia 
a sensação de ser “acolhida”; e 4) medo de possíveis punições ao assumir sua 
orientação sexual.  O foco da terapia foi ajudar a cliente a desenvolver um repertório de 
comportamentos que tivesse mais chance de ser bem sucedido em um relacionamento 
amoroso, conforme ela passasse a ser mais sensível ao outro. Além disso, a terapia 
também teve por objetivo levar a cliente a ficar sob controle consciente da relação entre 
os eventos de sua história de reforçamento , sua história de relacionamento afetivo com 
homens e mulheres e das variáveis que a mantinham com a atual companheira; bem 
como instalar repertório de comportamentos eficazes na produção de reforçadores em 
outras relações (sobretudo amizades). Após as intervenções (fading in, modelagem, 
dentre outros) realizadas pela terapeuta em 21 sessões, a cliente começou a ficar mais 
sensível à companheira e às CR que afetavam a companheira, isto é, passou a emitir 
menos comportamentos com função de punição para o comportamento da companheira 
e passou a reforçar diferencialmente os comportamentos indesejados e adequados da 
companheira. Houve também ampliação do repertório social da cliente, que passou a ter 
mais amigos e companhia para sair e se divertir, e diminuição de respondentes 
associados à ansiedade. 
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