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Thierry (nome fictício), 29 anos, técnico administrativo em um laboratório de uma 
universidade pública, era homossexual, casado (união estável) e filho único. A queixa 
principal era a de que ele era muito ansioso e pessimista. A terapeuta fez um 
levantamento de dificuldades comportamentais do cliente e identificou: a. baixa 
frequência de respostas de iniciação e de manutenção de diálogos com pessoas; b. 
alta frequência de relatos depreciativos sobre as pessoas; c. baixa frequência de 
respostas de identificação da função aversiva de seus relatos verbais; d. baixa 
frequência de respostas que produzissem reforçadores positivos para o outro; e. baixa 
tolerância à frustração; f. baixa frequência de respostas de fuga-esquiva adequadas 
diante de estimulação aversiva; e, g. alta frequência de respostas agressivas diante de 
discordâncias. A partir destes dados, os objetivos da intervenção foram: 1) instalar 
repertório que produzisse interação do cliente com novas pessoas; 2) produzir 
operações estabelecedoras que fizessem com que o cliente identificasse, no 
ambiente, os estímulos antecedentes às suas respostas topograficamente agressivas; 
3) levar o cliente a emitir respostas de sensibilidade ao outro; 4) identificar as 
respostas de baixa tolerância à frustração e 5) ensinar respostas de fuga-esquiva 
adequadas diante de estimulação aversiva. Os resultados mostraram que o cliente 
passou a emitir respostas com possível função reforçadora positiva para os outros, 
bem como ficou sob controle dos produtos de seus comportamentos para o outro, 
identificando, a partir disso, todos os termos das contingências em operação em sua 
vida, e não somente se comportando sob controle de seus sentimentos e suas 
necessidades. 
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