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Leandro (33) trouxe seu filho Pedro (5) para terapia, pois se preocupava com o início 
da aproximação de Silvia (32), mãe do garoto e sua ex-mulher, após 
aproximadamente dois anos de total distanciamento. Quando Pedro tinha alguns 
meses de vida, sua mãe o levou para a casa da avó paterna e, enquanto Leandro 
estava no trabalho, Silvia se trancou na casa onde moravam e ateou fogo. Em razão 
desse episódio, Silvia foi afastada do filho por meio de uma ordem judicial, ficando 
assim impedida de se aproximar da criança até o momento em que fosse constatado 
que ela poderia interagir com o ele sem oferecer riscos para a integridade física e 
emocional do garoto. A história de relacionamento do casal levava Leandro a não 
confiar na melhora da ex-esposa, assim, não concordava com a orientação do juiz 
para que ela passasse longos períodos com Pedro sem supervisão de outra pessoa. 
Além disso, o pai temia que Pedro lhe fosse retirado totalmente, uma vez que a mãe 
estava requerendo a guarda total do filho, podendo Leandro visitá-lo apenas nos finais 
de semana. Durante as sessões iniciais, Pedro falava pouco sobre a mãe e sempre 
que a terapeuta inseria o tema, o menino se esquivava de responder, alegando 
cansaço, sono e dor de cabeça. Leandro também estava em terapia com outra 
profissional que o auxiliava a discriminar a necessidade do filho ter contato com a 
mãe. Dessa maneira, os principais objetivos da terapia foram planejados sob controle  
do bem estar de Pedro e visavam foram criar condições para que o cliente: 
verbalizasse com maior frequência as interações ocorridas com a mãe; discriminasse 
seus sentimentos em relação aos pais; e desenvolvesse repertório para permanecer 
na companhia da mãe por longos períodos sem a presença do pai, uma vez que a 
mãe tinha se mostrado capaz de fornecer os cuidados necessários ao filho. Alguns 
procedimentos utilizados foram: instrução para instalar repertório de descrição e 
discriminação de sentimentos; modelagem para instalar verbalizações sobre episódios 
de interação com a mãe; e apresentação de instruções verbais orientando Leandro 
sobre como se comportar diante das situações em que o filho não queria ficar o tempo 
estabelecido pelo juiz com a mãe, uma vez que o pai já havia discriminado a 
necessidade da interação mãe-filho. Na medida em que os atendimentos foram 
ocorrendo, Pedro não apresentava mais dificuldades para ficar longos períodos na 
companhia da mãe, passou a relatar com maior frequência as interações com ela para 
a terapeuta, além de diminuir a emissão de comportamentos de fuga esquiva das 
perguntas da terapeuta sobre os pais.  
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