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No início do processo psicoterapêutico, Kátia (25), trabalhava como secretária numa escola de 
reforço escolar. Namorava João (42). e Tinha um filho, Miguel (9), do primeiro casamento com 
Marcos (32). Morava com os pais e o filho. Kátia dizia ser muito “esquecida” e relacionava o 
esquecimento com o fato de ter sido mãe muito nova. Relatou que o pai exercia um controle 
coercitivo sobre a família e ela não tinha controle sobre a relação com ele. Kátia afirmava que 
queria ser independente e também mudar a forma de se relacionar com o filho. A cliente tinha 
padrões de comportamento predominantemente inassertivo e era, às vezes, agressiva. Os 
comportamentos de Kátia eram governados por regras e autorregras, e ela se esquivava das 
situações, como iniciar um novo trabalho após um curso, com medo de ser punida. Kátia também 
tinha dificuldade para consequenciar os comportamentos do filho de maneira adequada: como 
Miguel ficava sob os cuidados da avó, tanto os comportamentos adequados como os inadequados 
eram consequenciados pela mãe com atraso. Kátia não era sensível ao outro e tinha dificuldade 
para produzir reforçadores para os outros e para si mesma. As limitações comportamentais de 
Kátia eram fruto da sua história de contingências de reforçamento (CR) coercitivas. Kátia viveu em 
um ambiente pobre de afeto, muito punitivo e não apresentava comportamentos eficientes de 
contracontrole. Devido às punições que Kátia recebia, as quais nem sempre eram contingentes ao 
seu comportamento, ela apresentava constantes sentimentos de medo e culpa. Aos 14 anos, Kátia 
começou a namorar Marcos, escondido do pai.  Para se esquivar das punições do pai, aos 14 
anos casou-se com Marcos e foi morar com os pais dele. Kátia não teve modelos de interações 
parentais afetivas  e interagia com o filho de maneira coercitiva. A terapeuta traçou os seguintes 
objetivos psicoterapêuticos: modelar comportamento verbal; ensinar a cliente a descrever melhor 
as contingências passadas e presentes; enfraquecer o controle do comportamento exercido por 
algumas regras disfuncionais; ensinar a cliente a observar os seus comportamentos e os 
comportamentos dos outros e  descrever as CR em operação nas interações sociais. Para atingir 
esses objetivos foram utilizados os procedimentos de: modelação: a terapeuta dava modelos de 
respostas para que a cliente generalizasse para suas relações sociais; treino Comportamental; 
instrução verbal. Como resultados, Kátia passou a consequenciar positivamente os 
comportamentos desejados do filho; passou a defender seus interesses e pontos de vista de 
forma não agressiva. Passou a falar o que pensava e o que sentia para o namorado. Foi reforçada 
por isso. Diminuiu os comportamentos aversivos em relação ao filho, se expôs mais às situações, 
iniciando um novo serviço para o qual já havia feito vários cursos. 
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