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Sônia (44), casada com José (28), mãe de três filhos, os gêmeos André (3) e Bruno 
(3), e Marina (1), queixava-se de tristeza, cansaço e problemas de relacionamento 
com marido e filhos. As principais dificuldades identificadas pela terapeuta abrangiam 
déficits de repertório de relacionamento interpessoal (comportava-se de maneira 
majoritariamente punitiva); baixa sensibilidade ao outro; comportar-se de maneira 
pouco reforçadora. Sônia apresentava um padrão repetitivo  de queixar-se a todos em 
seu convívio, conseguindo, assim, esquivar-se de situações aversivas. Como 
consequência, suas relações interpessoais eram prejudicadas;  restringiam-se ao 
marido, filhos, pais, sogros e duas amigas. A cliente não se interessava pelas 
experiências dos outros e, quando dialogava, o assunto limitava-se às suas queixas, 
pois considerava sua vida “mais complicada que a dos demais”. Tais padrões 
comportamentais eram reproduzidos no contexto da terapia: Sônia não sorria ao 
cumprimentar a terapeuta; queixava-se excessivamente; esquivava-se das análises e 
instruções fornecidas pela terapeuta; nos momentos em que a cliente se comportava 
sob controle de instruções terapêuticas e conseguia obter reforçadores por meio delas, 
não fazia relação entre a mudança de comportamento como provável responsável 
pelos  resultados alcançados, atribuindo-as a outros comportamentos não 
relacionados ; emitia relatos com função punitiva para terapeuta (esquiva das 
análises). Somados, esses comportamentos tornavam as sessões cansativas e 
aversivas à terapeuta. Os objetivos terapêuticos tinham a função de tornar a cliente 
menos aversiva e mais reforçadora, sendo que os principais foram: desenvolver 
comportamentos apropriados nas interações sociais para produzir reforçadores 
positivos, comportar-se de maneira menos punitiva e tornar-se mais sensível ao outro. 
Apesar dos percalços enfrentados pela terapeuta, havia indícios de que a terapia era 
reforçadora para cliente, sendo os desmarques raros e justificados. No entanto, a 
principal função da terapia para a cliente era aumentar a audiência para suas queixas, 
mais do que mudar comportamentos para conseguir novos resultados, o que explicaria 
sua resistência em ficar sob controle das análises e instruções terapêuticas. Apesar de 
Sônia haver apresentado algumas mudanças comportamentais desejadas, elas não se 
mantinham em seu ambiente natural, uma vez que sua comunidade raramente punia 
ou colocava em extinção os comportamentos inadequados e, pelo contrário, 
frequentemente reforçavam-nos. Uma vez que ela era altamente eficaz em conseguir 
reforços de maneira coercitiva, o custo de resposta para mudar de comportamento era 
mais alto do que manter o mesmo padrão comportamental. Este caso exemplifica que 
existem situações e contingências de reforçamento no ambiente natural do cliente, que 
fogem ao controle do psicoterapeuta, apesar de seus esforços em modificá-las. Ficar 
sob controle de pequenos avanços do cliente pode tornar o processo menos frustrante 
e aversivo. 
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