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Sandra (45), solteira, ensino fundamental completo, secretária em clínica médica e 
mãe de Felipe (21), espontaneamente procurou atendimento psicoterapêutico. A 
cliente, na primeira sessão, relatou que, estando num grupo de pessoas, ficava “muito 
isolada” e “muito quieta”, e que “antes não era assim”. Segundo Sandra, este padrão 
teve início a partir do momento em que começou a ganhar peso, “passando a não 
sentir vontade de sair”, “resumindo sua vida ao trabalho e sua casa”. A cliente relatou 
também dificuldades no relacionamento com a mãe, Dona Francisca, sendo esta fonte 
de estimulação aversiva. Em diversas situações, a mãe era muito coercitiva, tentando 
controlar a vida da cliente com cobranças excessivas e requisitando a presença de 
Sandra em casa a todo momento. O problema se agravou quando a mãe passou a 
desenvolver um quadro depressivo grave. Posteriormente, Sandra iniciou um namoro 
com Carlos e a relação logo começou apresentar problemas devido ao ciúme 
excessivo do namorado e por ele se comportar de forma insegura e controladora. As 
dificuldades de Sandra identificadas pela terapeuta foram: sentimentos de baixa 
autoestima e de baixa autoconfiança; comportamento excessivamente governado por 
regras; dificuldade em identificar a função de respostas emitidas pelo outro, em 
particular pela mãe e pelo namorado, e em consequênciá-las adequadamente. 
Apresentava as seguintes classes de comportamentos adequados: repertório social 
desejado no trabalho, responsabilidade, assiduidade, engajamento no processo 
terapêutico e bom relacionamento com o filho. Os objetivos parciais consistiram em: 
colocá-la mais sob controle das contingências de reforçamento (CR) presentes, 
minimizando o controle por regras, através de análises de CR, principalmente aquelas 
presentes na interação com a mãe e com namorado; auxiliá-la na identificação da 
função que as respostas emitidas pelo outro (inclusive verbais) tinham para ela; e 
desenvolvimento de repertórios de comportamentos sociais em outras situações, que 
não as de trabalho, através de instruções verbais e modelos dados pela terapeuta. 
Sandra passou a testar e a ficar mais sob controle das CR, minimizando o controle por 
regras; ampliou as interações sociais; e começou a identificar, de forma mais 
adequada, a função das respostas emitidas pelo outro. 
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